
Organisatie
- woningen in 2, maximaal 3 lagen
  (bijvoorbeeld met lessenaarskap en/of
  terugliggend dakterras)
- toepassing van halfverdiept parkeren
  onder de eilanden in zogenaamde parkeer-
  straat voor zowel eilanden als twee onder één
  kapwoningen; parkeren uit het zicht van de
  openbare ruimte
- beperkte buitenruimte in de vorm van resp.
  waterterrassen of tuinen aan het water

Erfafscheidingen
voorzijde:
- gemeenschappelijk terrein, geen voortuin-
  afscheidingen; toepassing van elementen ter
  individualisering van de woning toegestaan
achterzijde:
- verticaal op de woningen georiënteerde
  scheidingselementen met voldoende lengte
  als privacyscherm / tuinen met steigers aan
  het water

Schuine dakvlakken met zonnepanelenDuurzame terrassen als overgang tuin - water

Materiaaltoepassing van hout en staal

Sterk zongericht woningontwerp

Lichte, scandinavische uitstraling
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Groene overgang privé - openbaar



3. Uitwerking
    De Buitenarchipel
    Woonpieren : frivoliteit

Karakteristiek
Rijzige woningen als bindend element van de Bui-
tenarchipel met een vrijere vormgeving dan De
Rede.

Beeldkwaliteit
- per pier rust in beeld d.m.v. toepassing één wo-
  ningtype; desondanks individualiteit per woning
- strakke voorgevelrooilijn per woonpier
- kapvorm vrij, in relatie tot samenhang in sfeer
  en beeld per woonpier eenzelfde kapvorm
- aandacht voor de overgang van de
  woningen op het openbaar maaiveld (d.m.v.
  stoepen, verhoogde toegangen, loopbruggen)
- speciale aandacht voor vormgeving kopwoning-
  en bijv. bijzondere woningtypologie of overhoek-
  se uitstraling alsmede overgang woning-water
  d.m.v. doorlopende terrassen
- modern-scandinavische uitstraling
- eventueel toepassing van andere gevelmateria-
  len dan baksteen (hout, glas, stuc, gekeimde
  vlakken, e.d.)

Organisatie
- woningen in 2 tot 3 woonlagen met kap met evt.
  verhoogd maaiveld
- overgang woning-water aan de achterzijde
  middels terrassen en/of tuinen aan het water
- parkeren uit het zicht van de openbare ruimte of
  parkeren in of (half) onder de woning

Erfafscheidingen
voorzijde:
- voorzijde: haaks op de woning georiënteerde
  elementen ter begeleiding van (verhoogde)
  entree
achterzijde:
- haaks op de woningen georiënteerde schei-
  dingselementen met afdoende privacymogelijk-
  heden, duurzame oplossing in moderne sfeer
- duurzame, integrale waterovergang,
  bijvoorbeeld toepassing van vlonders /
  terrassen en dergelijke

Individualiteit door gevelopbouw
(garages te prominent)

Rust in beeld door herhaling
woningtypes

sfeerbeeld

Wand met voldoende individualiteit

Overgang woning-maaiveld
(garages nog te prominent)

Sterke samenhang doch individualiteit
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3. Beeldkwaliteit
    De Buitenarchipel
    Steigers : frivoliteit

Karakteristiek
Kleine wooneilanden met een collectieve
toegangen vanaf de Woonpieren, met evt.
leefdek op de eerste verdieping in een vrijere
vormgeving dan bij Rede en Woonpieren

Beeldkwaliteit
- variatie per ‘steiger’ eiland nastrevens-
  waardig
- wisseling in rooilijn kan zorgen voor
  variatie in het gevelbeeld
- kapvorm: vrij; per eiland kapvorm uniform
- woningen op de koppen van de steigers:
  oriëntatie op de Woonpieren of op de
  openbare ruimte
- speciale aandacht oevers binnnenste rijen
  (zicht vanaf De Rede) d.m.v. collectief
  ontworpen tuinen of steigers
- gevelwanden met frisse, modern
  Scandinavische uitstraling
- toepassing van lichte materialen zoals
  bijvoorbeeld hout, stuc, glas en plaat-
  materiaal, geen zware baksteenarchitectuur
  (eventueel wel gekeimd)
- afwisseling van materialen en kleuren ten
  behoeve van variatie in gevelbeeld
- indien toepassing kappen: toepassing
  van vlakke dakelementen, zoals platte
  pannen, leien, shingles e.d.
- veelvuldige toepassing van duurzame
  waterterrassen, steigers en/of vlonders

Inspiratie: scandinavisch sfeerbeeld

Speciale aandacht oevers: uitwerking van 
eenduidige, maar private overgang woning-water

Woningen met leefdek
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voorbeeldchema woningen met leefdek

Frisse, modern-scandinavische uitstraling



Organisatie
- geschakelde woningen in maximaal 3 lagen
  drijvend, op palen in het water of op grond-
  lichaam (waterwoningen of grondgebonden)
- een gedeelte van de Steigers wordt begrensd
  door drijvende of op palen staande 2-onder-1-
  kap-woningen
- parkeren in het beeld van de buitenruimte
  fysiek niet zichtbaar
- toepassing van verdiept parkeerdek
  genereert gemeenschappelijke verblijfsruimte
  op de eerste verdieping

Erfafscheidingen
voorzijde:
- gemeenschappelijk terrein, privé-zone
  voor de woning na te streven
achterzijde:
- verticaal op de woningen georiënteerde
  scheidingselementen met voldoende
  lengte als privacyscherm evt. in
  combinatie met aanlegplaatsen voor
  boten of steigers
achterzijde grenzend aan de Rede:
- integraal collectief ontworpen en 
  eventueel in gemeenschappelijk beheer
  zijnde oever (beeldbepalend)

Integraal ontworpen oever: toepassing van individuele steigers

Op koppen van steigereilanden: water-oriëntatie
Privézone voor woning

Integraal ontworpen oever: collectieve oever

Integraal ontworpen oever: toepassing verschillende
elementen voor overgang woning-water
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Benutting water als kwaliteit voor het wonen Steiger-sfeer d.m.v. ontsluitingsdek

Kopwoningen



4. Uitwerking
    De Buitenste eilanden
       : frivoliteit

Karakteristiek
Afwisselende vrijstaande of geschakelde
bebouwing aan een groen plein met een
informeel, luw karakter

Beeldkwaliteit
- informeel woonmilieu met variatie in
  woningtypes
- vrijheid in kapvormen
- sterke individualiteit, binnen de sfeer per
  deelgebied
- vrijstaande woningen: een alzijdige oriëntatie
  gewenst
- gewenste uitstraling: modern-scandinavisch
  met een hoge kleurintensiteit
- vrijheid in materialen: lichte constructies

Organisatie
- woningen in 1 tot 2 lagen
- verblijfsruimtes van de woningen in nauw
  contact met water: terrassen, patio’s, etc.
- parkeren: deels op eigen terrein, deels
  openbaar; openbaar parkeren uit het zicht
- koppeling van eilanden door middel van
  (ophaalbare) bruggen

Erfafscheidingen
- duurzame afscheiding of in groene sfeer
  (indien tuinen) of in gebouwde sfeer:
  privacy- schermen op terrassen;
  nastreven uniformiteit

Hoge kleurintensiteit

Variatie in woningtypes

Goede oplossing overgang woning/water: woonboot concept

Gewenste informele watersfeer
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Informeel woonmilieu, alzijdige oriëntatie

Lichte constructies

Terrassen t.b.v. oriëntatie op het water



5. Uitwerking
    Wonen aan de
    waterplas / het   
    binnenwater  : ultieme vrijheid

Karakteristiek
Woonconcept van wonen aan steigers met
grote variatie, het ultieme waterwonen.

Beeldkwaliteit
- woningen met sterk nautische sfeer en sterke
  individuele expressie (toepassing  patrijs-
  poorten, relingen, houten gevelbekleding,
  staal, enz.)
- van zuid naar noord grotere variatie per
  woning
- voorkeur aparte dakopbouw of combinatie
  van verschillende dakopbouwen
- speciale aandacht woningen grenzend aan
  De Rede (d.m.v. collectief ontworpen tuinen
  of terrassen, oriëntatie op De Rede)
- veelvuldig gebruik van materialen met
  een lichte uitstraling, zoals hout, glas,
  metaal, enz. (geen baksteen)
- scandinavische uitstraling met als  basis de
  toepassing van lichte kleuren, afgewisseld
  met heldere signaalkleuren
- kappen: bij voorkeur lichte constructies,
  geen pannenkappen; sterke expressie
- terrassen zoveel mogelijk van hout

Woonconcept: wonen aan steigers, grote variatie per woning

Voorbeeld van drijvende woningen

Individuele expressie/nautische sfeerInspiratie: oriëntatie op het water

‘paalwoningen’ met lage terrassen
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scandinavische uitstraling



Organisatie
- vrijstaande, 2-onder-1-kap-woningen en in
  het zuiden geschakelde woningen in 1-2
  bouwlagen met kap
- woningen ontworpen vanuit de waterbeleving
  (oriëntatie op  het water vanuit de woning),
  toepassing van verschillende buitenruimtes
  (dakterrassen, loggia’s, terrassen, steigers)
- aan de waterplas: drijvende woningen of
  woningen op palen; aan het binnenwater
  tevens woningen op een grondlichaam
  toegestaan
- aan de waterplas: toepassing van
  waterterrassen i.p.v. tuinen; in het
  binnenwater ook tuinen toegestaan
- parkeren uit het zicht van de openbare of
  semi-openbare ruimte, gerealiseerd onder de
  parkeerkelders van de Woonpierwoningen of
  op eigen terrein
- ontsluiting vanaf collectieve steiger
- elke woonboot eigen afstand tot steiger
  dus wisselende rooilijnen
- woningen met terrassen zo dicht mogelijk
  op het water
- toepassing van dakterrassen
- bijzondere functie aan het eind van de
  noordelijke woonpier
- parkeren wordt gerealiseerd onder de
  parkeerkelders van de Woonpierwoningen
  of op eigen terrein

Erfafscheidingen
- water vormt scheiding tussen percelen
- optimale verdeling woningen per steiger
  met voldoende afstand t.b.v. privacy

Terrassen aan/op/boven water voor optimale
waterbeleving

Optimale waterbeleving door materiaalgebruik

Voorbeeld differentiatie aan drijfwoningen

Wonen en werken op het water

-17-

Grondgebonden waterwoningen

Sterke expressie kappen



6. Uitwerking
    Het ‘Hoofd’ : sterke regie

Karakteristiek
Markant in samenhang met De Rede
identiteitsdragend compact wooncomplex als
overgang tussen De Watertuinen en
Broekland.

Beeldkwaliteit
- woongebouw met strakke vormgeving,
  als een plastiek, object
- directe relatie met De Rede in kleur- en
  materiaaltoepassing
- toepassing van vlakke gevels eventueel
  afgewisseld met uitkragende balkons
  en/of loggia’s
- hoogtevariatie oplopend van 4 tot 7 lagen
- dak als vijfde gevel vormgeven
- collectief met uitstraling Rede: lichte
  uitstraling, contrastrijk met overige
  buurten, variërend van lichtgrijs tot
  lichtblauw / metaalkleur
- toepassing van hout, panelen, glas en/of
  baksteen e.d. met robuuste, doch lichte
  uitstraling

Organisatie
- door configuratie: zichtlijnen over het
  water, met name vanuit De Rede
- gedeeltelijk opgetilde begane grond t.b.v.
  zichtlijnen (minimaal 2 lagen (=6m.))
- parkeren in parkeerkelder
- binnenterrein in relatie tot gebouw
  ontworpen

Erfafscheidingen
- collectief terrein, dus n.v.t.

Sterk nautische uitstraling door gebruik van hout

Collectief mee-ontworpen binnenterrein

Toepassing van accentmaterialen

Hoogte-variatie en lichte uitstraling
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Overzichtskaart Parkeren

parkeren eigen terrein

‘ondergronds’ parkeren

bezoekers parkeren
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Oorspronkelijke situatie uitgewerkt met parkeeroplossingen



-21-

Voorbeeld van vrijheid bij uitwerking




