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Beeldkwaliteit
Dit beeldkwaliteitplan moet gezien worden als
uitwerking van het document “Waterwonen in
De Groote Wielen, verkavelingsvoorstel De
Watertuinen”. De Watertuinen zal de trend
zetten voor het kwaliteitsniveau, dat in De
Groote Wielen wordt nagestreefd. Dit voorstel
moet de inspiratie leveren aan iedereen die bij
het verdere ontwikkelings- en ontwerpproces
betrokken is om een bijzondere woonbuurt met
maximaal toekomstperspectief te realiseren.

Het Beeldkwaliteitplan De Watertuinen moet
worden gezien als een referentiekader voor de
verdere uitwerking en invulling op het gebied
van de bebouwing en in een later stadium, ook
de inrichting van de buitenruimte.
Een beeldkwaliteitplan is geen zaak van louter
voorschriften en voorwaarden. Er worden
aanknopingspunten geboden die ter inspiratie
van het ontwerp van de bebouwing dienen. Op
een aantal punten doet het beeldkwaliteitplan
bindende uitspraken over randvoorwaarden
voor de architectuur, teneinde verschillen
tussen de buurten te waarborgen.
In het beeldkwaliteitplan staan referentie-
beelden die de sfeer illustreren van het
beoogde eindresultaat. Deze beelden moeten
dan ook niet gezien worden als letterlijk toe te
passen voorbeelden voor het plangebied. Ze
dienen “gelezen” en geïnterpreteerd te worden.

Bij het scheppen van een ruimtelijk en
architectonisch kader zullen de keuze van
architecten en het vaststellen van archi-
tectuureenheden, waaronder de eenheid in
sfeer, stijl en/of uitstraling in de architectuur
wordt verstaan, van invloed zijn op het
beoogde resultaat.

Sfeerbeelden
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De Groote Wielen
hoofdstructuur
De woonwijk de Groote Wielen kan getypeerd
worden als een polderwijk met een eenvoudige
hoofdvorm, strak begrensd, met lange
zichtlijnen naar het landschap en een heldere
verkavelingsopzet. Water is het centrale
ruimtelijke thema van de wijk. De zes
woonbuurten grenzen dan ook allemaal aan
het water met grotendeels openbaar
toegankelijke oevers. Het tweede
landschappelijke element is de parkstrook
Vlietdijk. Met per buurt 1 à 2
wijkontsluitingswegen wordt aangesloten op de
hoofdontsluitingswegen rond het plangebied.
De buurtontsluitingsweg verbindt de buurten
onderling en geeft aansluiting op
buurtparkeerstraten en woonstraten. In het
plan is een netwerk van langzaam
verkeerverbindingen geprojecteerd die aansluit
op het lang- zaam verkeersnetwerk van
de stadsregio.

Hoofdstructuur De Groote Wielen

woningbouw
bedrijven
groen/sport
zuiveringsmoeras
centrum
water
koppelsloten
wegen
hoge ring
lage ring
relatielijnen
markering
school
molen
agrarisch gebied
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Hoofdstructuur De
Groote Wielen
- Polderwijk met zichtlijnen

- Ruimtelijk thema: water

- Parkstrook Vlietdijk

- Eerste fase omvat De Watertuinen 
  (gemarkeerd), Broekland, de Vlietdijk en de
  Hoven



Relatie tot de omgeving
De Watertuinen is gelegen in het zuidoostelijk
deel van De Groote Wielen, grenzend aan de
nieuwe woonbuurt Broekland. Aan de overige
zijden wordt het begrensd door groen en water:
aan de noordzijde door de centrale waterplas,
aan de oostzijde door de moeraszone en aan
de zuidzijde door agrarisch gebied. De
Watertuinen heeft mede hierdoor het karakter
van een eiland. Dit wordt verstrekt door het
alom aanwezige water. Met zijn ruime opzet en
de lange zichtlijnen over de polder vormt het
de overgang van de stad naar het landschap.
Door het waterkarakter en de daarmee
gepaard gaande frivoliteit vormt de De
Watertuinen een groot contrast met Broekland
en de Vlietdijk.
Binnen de buurt wordt daartoe gestreefd naar
differtiatie binnen het waterthema.

De Watertuinen
- De Watertuinen eerste buurt in De Groote
  Wielen
- Sluitstuk van de wijk
- Maakt nieuwe stadsrand
- Intiem en suburbaan woonmilieu
- Identiteitsdrager: water en wonen
- Opbouw: eilandstructuur: wonen aan of op
  het water
- Concept gebaseerd op creëren van contrast-
  en met een sterke ruggegraat en een ‘zwerm’
  woningen
- Differentiatie binnen De Watertuinen zorgt
  voor beoogde frivoliteit

Plangebied en omgeving
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1. de Rede
Als de rechte ruggengraat van het plan ligt de
Rede in het water, omgeven door een speelse
zwerm van waterwoningen, pieren en eilanden.
De Rede voorziet in de hoofdontsluiting van de
buurt, en koppelt als zodanig de lange lijn (het
bindende element tussen de verschillende
woonbuurten) aan de zuidelijke ontsluitings-
weg.
De oostzijde heeft het karakter van een statige
singel, met een wandvormige bebouwing van
herenhuizen, rijzig, gedistingeerd en met een
individualistische uitstraling. Kleinschalige
bedrijvigheid is hier gewenst; de westzijde
heeft een lagere bebouwing die direct (met
tuinen, steigers en patio’s) aan het water
grenst.
De Rede wordt doorsneden door tussen-
straten die toegang geven tot de “binnen-
eilanden” en de parkeervoorzieningen, die
onder de Rede worden gesitueerd.
Begin en einde van de Rede worden
gemarkeerd door bijzondere bebouwing.

2. de Binnenarchipel
Gesitueerd aan de westelijke zijde van het
deelplan ligt een reeks van kleine woon-
eilanden; als het ware afgemeerd aan de
Rede. Deze binnenste eilanden bepalen het
gezicht van De Watertuinen vanuit de
aanliggende woonwijk (Broekland). De sfeer
van De Watertuinen -met doorzichten tussen
de eilanden en de Rede- wordt hier als eerste
zichtbaar.

Hoofdopzet De Watertuinen
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Schematische hoofdopzet
De Watertuinen als basis
voor stedenbouwkundige
eenheden



3. de Buitenarchipel; de woonpieren en
    steigers
De Pieren: gestrekte straten met aan de
zuidzijde rijen woningen en aan de andere kant
van de straat (de kopwoningen van) de Steigers.
Door hun min of meer haakse ligging op de
Rede en het feit dat ze ont- sloten worden via
toegangsbruggen is het gevoel van het verlaten
van het vasteland hier nog een stap verder
doorgevoerd; De Steigers: woningen op een
verdiepte parkeergarage en vrijliggende water-
woningen aan een steiger, op of in het water,
zonder tuin. Een volgende stap verder van de
vaste wal af.

4. de buitenste Eilanden
Het verst van de vaste wal bevinden zich de
buitenste Eilanden, van waaruit er vrij en weids
uitzicht is naar het open polder- landschap in het
oosten. Na de meer besloten sfeer van de
woonpieren bieden de buitenste Eilanden weer
meer een gevoel van ruimte. Ze functioneren
tevens als keerpunt, speelplek en groen-
voorziening. De Eilanden zijn aaneen-
geschakeld door paden (steigers) waarin zich
telkens een -ophaalbare- voetgangersbrug
bevindt. Door de afwisselende bebouwing van
de Eilanden, waarbij de oostelijke zijde steeds
vrij gelaten dan wel met losse bebouwing
ingevuld wordt, ontstaat een adequate beleving
van de uiterste oostrand van De Groote Wielen.

5. Wonen aan de Waterplas
De woningen die direct aan de centrale
waterplas gepland zijn hebben een unieke
ligging aan steigers op of in het water. Het
ultieme waterwonen kan hier ver worden
doorgevoerd.

6. het ‘Hoofd’
Als contrast met de individuele water- wonigen
en als markante overgang tussen Broekland en
De Watertuinen wordt een wooncomplex
gerealiseerd in een variatie aan bouwlagen.
Sommige delen zijn opgetild (staan op poten) om
doorzichten te garanderen.

De verkaveling
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Stedenbouwkundige eenheden
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Stedenbouwkundige
eenheden
Op basis van de stedebouwkundige
ruimtevorming en het gewenste beeld kunnen
er stedenbouwkundige eenheden worden
benoemd. Deze eenheden verwoorden een
herkenbare samenhang in sfeer en beeld. Ze
dienen geïnterpreteerd te worden als leidraad
voor de verdere uitwerking, zowel in
architectonische zin, als voor het ontwerp van
de openbare ruimte. Hierin is de afstemming
van stedenbouw, architectuur en de inrichting
van de openbare ruimte de eerste prioriteit.

Algemeen uitgangspunt voor de beeldkwaliteit
van De Watertuinen van De Groote Wielen is
een ‘stadsbuurt op het water’ te creëren, met
een lichte en modern Scandinavische
uitstraling. De relatie met het water roept
associaties op met havensferen, nautica en
offshore-sferen.

De Rede

Binnenste Eilanden

Woonpieren

Steigers

Wonen a/h binnenwater

Buitenste Eilanden

Wonen a/d Waterplas

Het Hoofd



Hierarchie in regie
De Rede vormt samen met het Hoofd de
belangrijkste identiteitsdrager van het steden-
bouwkundig plan. Hierdoor heeft de
beeldkwaliteit in deze onderdelen van het plan
een grotere prioriteit dan de overige
planonderdelen, waarbij meer vrijheden
worden toegestaan. Het beoogde contrast
tussen statigheid (lees: Rede en Hoofd)
enerzijds en speelsheid en frivoliteit (lees:
steigers, eilanden, pieren etc.) wordt hiermee
ingezet.

Bij de Rede en het Hoofd worden derhalve
nauwere eisen gesteld aan de vormgeving van
de woningen dan aan de rest van de buurt.
Verder is van belang dat aan de plandelen ter
weerszijden van de Rede speciale aandacht
wordt besteed aan de kopwoningen en de
woningen op de overgang van de buurt met
het landschap.

Per planonderdeel wordt de ruimtelijke
karakteristiek beschreven, vertaald in eisen ten
aanzien van de organisatie, de materialisering
en de erfafscheidingen. De verplichte eisen zijn
hierbij onderstreept weergegeven, terwijl de
overige eisen als leidraad ter hand genomen
kunnen worden.
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Hierarchie in regie

Rede+Hoofd: strenge regie: statigheid

Overgang plan - omgeving: speciale
aandacht beeldkwaliteit: met name overgang
woning-water

Overige plandelen: beeldkwaliteit in variatie
toepassen

Zicht vanuit Rede: speciale aandacht beeld-
kwaliteit, met name overgang woning-water



1. Uitwerking Rede : sterke regie

Karakteristiek
De ruggengraat van De Watertuinen.

Beeldkwaliteit
voorzijde :
- formeel vormgegeven voorzijde met uitstraling
  van singelmilieu met herenhuizen en apparte-
  menten, rijzig en statig maar individueel
  ontworpen (bijvoorbeeld door hoge
  verdiepingsvloer c.q. sterke verticale geleding)
- geparcelleerde, grachtenpand ontwikkeling
  (sterke individualiteit) met terugkerende
  details
- eenheid in verscheidenheid
- overwegend platte daken (met dakterrassen),
  maximaal 20%  afwijkende kapvormen
  (gebogen of zadeldaken met max. hellingshoek
  van 30°)
- noordelijke kopgevel: overhoekse uitstraling;
  zuidelijke kopgevel: op het zuiden georiën-
  teerde woningen/appartementen
- één voorgevelrooilijn
- secundaire toevoegingen/overkragingen
  maximaal 0,50 m. uitstekend t.o.v.
  voorgevelrooilijn
- directe relatie met ‘t Hoofd in kleur- en
  materiaaltoepassing
- contrastrijke materiaaltoepassing t.o.v.
  overige buurten: licht
- variatie binnen licht kleurenpalet: variërend van
  wit tot lichtgrijs, afgewisseld met donkere
  vlakken
- repetitie van gevelmaterialen
- grote variatie in duurzame materialen:
  toepassing van baksteen, stuc en
  glas, diversiteit in materialen
- toepassing van één gezamenlijke plint
  (bijvoorbeeld hardsteen), in hoogte
  variabel, donker van kleur
- achtergevel en zijgevel woningen: studio’s /
  ateliers met voorkantuitstralingen of
  toepassing van een gemetselde, deels
  opengewerkte tuinmuur

Geparcelleerde grachtenpandontwikkeling Afwisseling lichte herenhuizen en appartementen

Statige, individuele uitstraling

Sterk geregisseerde, gevarieerde gevelopbouw

DE REDE VOORZIJDE
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Hardstenen plint in hoogte variabel

Totaaldoorsnede De Rede

achterzijde

achterhuis

voorzijde



achterzijde:
- informele sfeer van woonpaden en
  woonkaden, begeleid door de voorzijden van
  woningen die qua maat en schaal aansluiten
  op het openbaar gebied
- rooilijn per blok versprongen, per rij één
  collectief ontwerp
- toepassing van baksteen in dezelfde lichte
  materialen als voorzijde, evt. afgewisseld met
  houten geveldelen
- toepassing van duurzame steigers (metaal,
  hout)

Organisatie
- voorzijde: 3,5-4,5 lagen, achterzijde 2-3 lagen
- voorzijde: hoogteverschillen genereren
  interessante beganegrondverdiepingen en
  statig verhoogde ligging
- bebouwing grenzend aan water (met voor- of
  achterkant), met toepassing van patio’s,
  tuinen, steigers, waterterrassen, inpandige
  aanlegsteigers, e.d.
- in geval van achterbebouwing: twee
  voorkantsituaties creëren: achterbebouwing
  van praktijkwoningen, ateliers en studio’s.
  Minimaal een goede afscherming tussen
  openbaar en privé d.m.v. hoge tuinmuur met
  doorzichten
- vanuit alle woningen direct zicht op het water
- parkeren: uit het zicht van de openbare
  ruimte of onder de woning

Erfafscheidingen
voorzijde:
- voorgevel: toepassing van een
  collectief ontworpen stoep in combinatie met
  opgangen naar de woningen
- minimaal een goede afscherming tussen
  openbaar en privé d.m.v. hoge tuinmuur met
  doorzichten

achterzijde:
- voorgevel: toepassing van met de woning
  geïntegreerde gevelelementen
- zijgevel: doorlopende muren tot en met
  waterterrassen
- achtergevel: terrassen met opstaande rand
  c.q. hekwerk

Voorbeeld inpandig terras

Openheid naar het water

Overgang woning-water

Lichte frisse uitstraling
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DE REDE ACHTERZIJDE

Totaaldoorsnede De Rede

achterzijde

achterhuis

voorzijde

Toepassing hout in gevel

Verticaal op de woning
georiënteerde scheidingselementen



2. Uitwerking
    De Binnenarchipel : frivoliteit

Karakteristiek
Kleine wooneilanden met gemeenschappelijk
parkeren onder het leefdek en een verblijfsruimte
op de eerste verdieping. Toepassing van twee
woningtypes: parkeerdekwoningen en
kopwoningen.

Beeldkwaliteit
- collectieve uitstraling per eiland; eilanden
  kunnen onderling verschillen in uitstraling
- parkeerdekwoningen uitwerking als
  voorbeeldproject Duurzaam Bouwen; uitstraling
  duurzaamheid: geïntegreerde zonnecollectoren,
  grote glasvlakken etc.
- parkeerdekwoningen: dominerende schuine
  dakvlakken (bijvoorbeeld lessenaarsdaken)
- wisseling in rooilijn (m.n. parkeerdekwoningen)
- uitstraling kopwoningen: overhoekse oriëntatie
  en zorgvuldig uitgewerkte privé-buitenruimte in
  de vorm van terrassen als overgang tussen
  woning en water
- frivoler en meer variatie in materialen/kleuren
  dan bij de Rede
- gevelwanden met een scandinavische uitstra-
  ling, met een hoge kleurintensiteit
- toepassing van materialen zoals hout, stuc,
  glas, staal, baksteen (gekeimd) en evt.
  plaatmateriaal
- afwisseling/combinatie van materialen en
  kleuren ten behoeve van variatie in gevel-
  beeld
- toepassing van duurzame bouwmaterialen
- veelvuldige toepassing van duurzame water-
  terrassen, steigers en/of vlonders

Variatie in materialen

Kopwoningen met terrassen

Afwisselende rooilijnen: variatie in beeld

Schuine kappen domineren het beeld Voorbeeld kopwoningen
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Scandinavische uitstraling


