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Het beeldkwaliteitplan voor Carolus de Herven vormt in samenhang met het nieuwe 
bestemmingsplan de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen, die de komende tijd in dit 
gebied plaats zullen vinden. Hierbij is ingezet op een nadrukkelijke samenhang tussen landschap, 
architectuur, openbare ruimte en bouwkundige elementen. Door op stedenbouwkundig schaalniveau 
de ruimtelijke kwaliteiten vast te leggen, ontstaat een set van structurele basisregels voor de 
bebouwing en de openbare ruimte die het beoogde ambitieniveau vorm en inhoud geven.

Belangrijke ambitie vormt het behoud en versterken van de groen-blauwe identiteit en de aansluiting 
op het cultuur-historische erfgoed van de Heinis. Deze ambitie wordt met name ingegeven door de 
doelstelling om van het gehele gebied een attractief woonmilieu te maken dat ook een schakel vormt 
in het toeristisch recreatieve netwerk van de stad.
 
Deze hoge ambitie vraagt om een sterke kwalitatieve sturing van het gehele plan en een zorgvuldige 
afstemming tussen de verschillende onderdelen. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte 
heeft daarin een leidende rol en is een gedetailleerde uitwerking van het stedenbouwkundig en 
landschappelijk ontwerp. Vanaf de eerste schetsen wordt de architectonische uitwerking getoetst 
aan het inrichtingsplan. Daarbij zullen de plannen ook tussentijds getoetst worden door de 
Welstandscommissie om de samenhang te waarborgen en de kwaliteit te kunnen aansturen. Het 
onderhavige beeldkwaliteitplan vormt in combinatie met het bestemmingsplan de basis voor deze 
ruimtelijke kwaliteit.

Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de totale woonbuurt te kunnen waarborgen kan 
geanticipeerd worden op het vergunningsvrije bouwen door op voorhand mogelijk gewenste 
uitbreidingen nu al mee te ontwerpen. Dit om de gewenste beeldkwaliteit in afdoende mate te 
waarborgen
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