
Gereedschapskist voor de architectuur
beeldkwaliteit voor De Stelt-Zuid

• Een stedenbouwkundige en architectonische 
verbijzondering dient te worden gerealiseerd op 
plekken met een specifieke betekenis, die liggen in  
een zichtlijn of een ruimtelijke beëindiging vormen.

Architectonische beeldkenmerken
• De abstractie van de architectuur dient een 
belangrijk beeldkenmerk van de bouwblokken te 
zijn als contrast met de figuratieve architectuur van 
de aangrenzende dorpsrand (De Stelt–Noord). Dit 
leidt mede tot de gewenste silhouetwaarde van het 
hoofdvolume wat ondergeschikt dient te zijn aan het 
landschap (zie planfilosofie).

• Om de eenheid per blok te behouden dienen er
maximaal 3 bouwmaterialen te worden toegepast in
het hoofdvolume (gevel en dak). Dit is dus exclusief de
materialen ten behoeve van kozijnen en gevel-
openingen.
• Het materiaal dient ondergeschikt te zijn aan de
hoofdvorm van de bouwmassa en het omringende
landschap
• De materialen dienen te contrasteren met de rode
baksteen uit De Stelt-Noord. Natuurlijke materialen 
als hout, aluminium, zink, eterniet, riet en lei behoren 
tot de mogelijkheden. Bij de keuze van het materiaal 
dient het gebruik en de uitstraling ook op lange termijn 
in stand te blijven.
• Duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen
en pv-cellen dienen een eenheid te vormen met de
architectuur.

• Erfafscheidingen en bijgebouwen dienen integraal 
mee ontworpen te worden door de projectarchitect, en 
zijn duidelijk afleesbaar afgeleid van de architectuur en 
materialisering van het hoofdgebouw. Bij de erfafschei-
ding wordt onderscheid gemaakt tussen;
-  scheiding tussen kavels onderling  

(haaks op gevel);
- scheiding tussen openbaar en privé.

• De kap dient als 5e gevel een integraal onderdeel te 
zijn van de hoofdmassa en bijbehorende architectuur. 
Dit leidt tot de gewenste abstractie van de architectuur 
en het gewenste silhouet van het hoofdvolume.
• Er dient per blok 1 kapvorm / kaprichting beeld-
bepalend te worden toegepast. Eventuele platte daken 
(dakterras) dienen een ondergeschikt onderdeel van een 
gebouw met een kap te zijn.

• Het parkeren van de bewoners van de 
appartementen dient in een gebouwde voorziening 
onder deappartementen gerealiseerd te worden.  
Het bezoekers parkeren kan op maaiveld (gedeeltelijk) 
in het landschapgeorganiseerd worden.

• De koppen van bouwblokken en de entree van 
een woning dienen architectonisch verbijzonderd 
te worden, waarbij de beeldbepalende kapvorm niet 
ondermijnd wordt.

• Schuren en bijgebouwen dienen onderdeel uit te
maken van de architectuur van het hoofdgebouw.
• De erfafscheidingen dienen een integraal onderdeel
uit te maken van de architectuur en het volume van het
hoofdgebouw

schema: 
zichtlijnen in relatie 
tot diversiteit 
in positionering 
bebouwing

referentie: 
eenheid in 
materialisatie gevel 
en dak (max 3 
bouwmaterialen)

richtlijnen: 
erfafschijdingen 
zijn meeontworpen 
in architectuur 
woning 

schema: 
kap over goot

richtlijnen: 
gevelopeningen 
gericht op het 
landschap

referentie: 
meeontworpen 
erfafscheidingen 
haaks op de gevel

referentie: 
per blok 1 kapvorm 
als onderdeel van 
de hoofdmassa

referentie: 
gevelopeningen 
gericht op het 
landschap

referentie: 
aan- en uitbouwen 
zijn onderdeel van 
de architectuur

referentie: 
hoekverdraaiingen 
en doorzichten 
tussen de blokken

referentie: 
abstractie van de 
architectuur in 
silhouet van hoofd-
volume

referentie: 
appartementen 
aan de dijk met 
gebouwd parkeren 
eronder

referentie: 
bergingen zijn 
meeontworpen 
in architectuur 
woning

referentie: 
de kap is als 5e 
gevel integraal 
onderdeel van 
hoofdmassa

referentie: 
architectonische 
verbijzondering 
van de kop in de 
kapvorm

referentie: 
abstracte 
architectuur met 
één kapvorm en 
-richting

referentie: 
diversiteit in 
positionering 
bebouwing

referentie: 
abstract 
gevelsilhouet i.r.t. 
het landschap

referentie:
hoofdvorm en 
materialen met 
elkaar in evenwicht
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