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Inleiding 1

De Groote Wielen is gesitueerd in de lager gelegen komgebie-
den van ’s-Hertogenbosch. De ligging in het polderlandschap 
is als leidend thema bij het ontwerp gehanteerd. Het ontwerp 
voor De Groote Wielen kent uitgesproken verschillen langs de 
randen:
In het noorden een scherpe overgang met doorzichten naar de 
stroomruggen en de dijk. In het oosten een zachtere natuurlijke 
overgang met water en moeras met vergezichten over de pol-
ders. In het zuiden een groenzone met recreatieve elementen en 
vervolgens in het westen de ecologische verbinding als onder-
deel van het stedelijk geledingsgebied langs de A2.

Basis

Basis voor de ontwikkeling van de Hoven is het bestemmings-
plan De Groote Wielen dat vastgesteld is door de Gemeente-
raad d.d. 8 juli 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
op 1 februari 2000.
In dit bestemmingsplan zijn op hoofdlijnen de ontwikkeling van 
De Groote Wielen neergelegd.
De Groote Wielen is in het bestemmingsplan onderverdeeld in 
zes woonbuurten, een groene sportzone en een bedrijvenpark 
aan de zuidzijde. De drie woonbuurten: De Hoven, Broekland en 
De Lanen zijn nadrukkelijk tuinstedelijk van aard.
Grenzend aan de polder in het oosten is buurt ‘De Watertuinen’ 
gelegen met een woonvorm gericht op het water. Centraal in het 
plangebied de ‘De Vlietdijkzone’ een buurt met hogere bebou-
wing in het groen die een ruimtelijke koppeling tussen De Groote 
Wielen en Rosmalen tot stand brengt.
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De Hoven
1000 wo.

Broekalnd 
1050 wo.

Watrtuinen 
600 wo.
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Tenslotte is er nog het Centrum aan de noordzijde van de plas 
waar de meeste voorzieningen op wijkniveau, zoals winkels, 
horeca en culturele welzijnsfuncties gemengd met woonbebou-
wing hun plaats zullen krijgen. Elke buurt in De Groote Wielen 
heeft een eigen karakter, die tot uitdrukking komt in de architec-
tuur, de verkavelingsvorm en in de opbouw en detaillering van 
de openbare ruimte.

Beeldvorming

De Groote Wielen moet een kwalitatief hoogwaardige wijk 
worden, waar men graag wil wonen, werken en recreëren. De 
ruimtelijk functionele opbouw ofwel de structuur van de wijk is 
het stelsel van woonbebouwing, openbare ruimten, voorzienin-
gen, infrastructuur en waterhuishouding. Samen vormen zij de 
fysieke elementen die nodig zijn om het gebied te kunnen laten 
functioneren.
De ruimtelijke opbouw krijgt zijn ordenende betekenis door de 
situering, oriëntatie en onderlinge relatie van de diverse functies 
als wonen, werken, recreëren, spelen: de stedenbouwkundige 
context.
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De ruimtelijke opbouw heeft een sterke relatie met de karakte-
ristieken, de thema’s van het plangebied en heeft als structuur 
een zeer lange levensduur. Bij de opzet van de stedenbouwkun-
dige verkaveling wordt uitgegaan van een voortdurend moge-
lijke herkenbaarheid van de opbouw van De Groote Wielen op 
verschillende niveaus. Waar men zich ook bevindt in de wijk, 
men zal steeds aan de hand van de ruimtelijke opbouw duide-
lijkheid verkrijgen over de specifieke locatie in de stedenbouw-
kundige context. In een woonstraat is de schaal van de woning 
herkenbaar, maar is ook steeds een hoger schaalniveau waar-
neembaar, bijvoorbeeld een hof aan het eind van de straat, een 
doorkijk naar het landschap.

Essentieel voor de kwaliteit van de wijk is de evenwichtige 
opbouw, de ordening van de bebouwde en onbebouwde ruimte 
en van het publieke en privédomein. Hierbij gelden voor De 
Hoven een aantal algemene en een aantal specifieke criteria.

Algemene criteria

a. Herkenbaarheid
- het aanbrengen van ruimtelijke hoofdelementen op basis 

van de thematiek, namelijk routes, randen, knooppunten, 
herkenningspunten;

- continuïteit nastreven in de hoofdroutes voor langzaamver-
keer, gemotoriseerd verkeer en groenstructuur;

- een verscheidenheid in dichtheden aanbrengen.
b. Identiteit

- het ontwerpen van duidelijke begrenzingen: overgangen 
tussen de wijk en het landschap, tussen de buurten onder-
ling en tussen de openbare ruimte en privé-terrein;

- het ontwikkelen van differentiaties binnen herkenbare een-
heden op verschillende schaalniveaus op basis van de the-
matiek per buurt (bebouwing en openbare ruimte):

- op woningniveau: in woningtypologieën, te definiëren als 
een combinatie van woningtypes, woonvormen en woning-
indelingen;

- op buurtniveau: in woonsferen zoals rust – drukte, stedelijk 
– verblijven en ontmoeten.

c. Integratie:
- door samenhang van functies (wonen, werken, verblijven, 

spelen et cetera) ontstaat een multifunctionele wijk, die ge- 
durende de gehele dag een bepaalde mate van levendig-
heid vertoont.

- toepassing van duurzaamheid principes bij de ontwikke-
ling, realisering en beheer.
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d. Veiligheid:
- de integrale ontwikkeling van de wijk, gericht op een soci-

aal en fysiek veilig milieu, waardoor de leefbaarheid en toe-
komst waarde van een wijk optimale kansen krijgt.

De ruimtelijk functionele structuur krijgt een bijzondere beteke-
nis door de wijze waarop de voorzieningen en de diverse (infra-
structurele) functies aan de openbare ruimte zijn verbonden. Het 
gaat hierbij in de uitwerking van De Hoven vooral om de school-
voorzieningen; met infrastructurele functies worden bedoeld de 
verkeerskundige en civieltechnische aspecten die de openbare 
ruimte mede vormgeven. Voorzieningen en functies hangen zeer 
nauw met elkaar samen en dienen integraal te worden ontwik-
keld.
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling en realisering 
van De Groote Wielen is duurzaamheid. Dat komt tot uitdrukking 
op verschillende niveaus, van Structuurvisie, verkavelings- en 
inrichtingsplan tot en met de bouw, aanleg en beheer van de wijk. 
In dit kader zijn de duurzaamheidsaspecten van belang omdat 
deze componenten vormen voor de ontwikkeling van identitei-
ten in de wijk en integraal moeten worden meegenomen. Dat 
betekent in alle ontwerp-, realiserings- en gebruiksaspecten.
Deze opgave moet mede leiden tot een wijk die een eigentijdse, 
tijdloze en specifieke uitstraling oplevert.

Specifieke criteria 

Het beeldkwaliteitsplan voor De Hoven zal zich over de volgende 
aspecten moeten uitspreken:
- kenmerken van de architectuur;
- architectuur woonbebouwing: dakvormen, kleur en materiaal 

ge- bruik, bouwhoogte, bouwvormen;
- architectonische elementen; hoeken, dakopbouwen, erkers, 

veranda’s, luifels;
- woonomgeving, overgangen openbaar privé; hagen, hekken, 

en tuinmuren;
- openbaar gebied; inrichting van de hoven, groenstructuur, 

waterbeheer, parkeren, spelen, bestratingsmateriaal, afval-
voorzieningen, openbare verlichting.

Het is van belang dat De Hoven op alle schaalniveau’s zorg-
vuldig gedetailleerd wordt en dat de openbare ruimte en de 
architectuur een duide-lijke verwantschap met elkaar hebben. 
Nadrukkelijk zal gestuurd worden op een beoogde eenheid in 
kleur, materiaal en vormgeving. Het beeldkwaliteitsplan is het 
document waarin dit nader wordt uitgewerkt.
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In het gebied van De Hoven is het beeldkwaliteitsplan enerzijds 
voorwaardenscheppend, anderzijds ook een inspiratiebron voor 
de architecten en projectontwikkelaars. Het wordt bovendien 
toegevoegd aan overeenkomsten en contracten met de archi-
tecten en projectontwikkelaars.
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Het hof in het hof

De buurt ‘De Hoven’ dankt haar naam aan het maken van bijzon-
dere openbare groene ruimten, de hoven. Centraal en in noord-
zuid richting ligt het grootste hof met een lengte van 600 meter 
en een breedte die varieert tussen 15 en 70 meter. Het hof is in 
het mdden breed en aan de uiteinden smal. Hierdoor ontstaan 
er spannende vergezichten richting de waterplas in noordelijke 
richting en naar het helofieten filter in zuidelijke richting. Dit hof 
vormt de hoofdruimte van de wijk.
Nog eens centraal, maar nu in oost-west richting wordt de buurt 
doorsneden door De Groote Wielenlaan. Een 32.00 meter brede 
laan met een continue profiel voorzien van een riante midden-
berm met een driedubbele bomenrij.
Door dit assenkruis van groenzones ontstaan er vier kwadranten 
waarbinnen de woonbebouwing wordt gerealisserd. 

Om meer identiteit binnen de vier kwadranten aan te brengen is 
er gekozen voor tweetal principes van hoven:
1. De twee westelijk gelegen kwadranten van De Hoven zijn geïn-

spireerd door het principe van het klassieke hof. Dit principe 
kenmerkt zich door een hof, ofwel een binnenplaats waar om 
heen een nagenoeg gesloten bebouwingswand wordt gerea-
liseerd. Met andere woorden de woningen zijn zodanig gesi-
tueerd dat er een begrensde openbare ruimte ontstaat. Door 
de beperkte toegankelijkheid en de directe relatie tussen de 
wo- ningen en het openbaar gebied, ontstaat er qua sfeer een 
informeel binnengebied, dat openbaar en toegankelijk is.

Stedenbouwkundig plan 2

assenkruis van groenzones

verscheidenheid in Hoven

fijnmazig netwerk
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2. De twee oostelijk gelegen kwadranten van De Hoven zijn 
geïnspireerd op een eigentijdse verkaveling van een hof. 
Centraal binnen het kwadrant worden woningen op grotere 
percelen in een losse setting gesitueerd. De bouwpercelen 
vormen gezamenlijk een groene enclave temidden van het 
kwadrant. Het groene karakter wordt bepaald door een kop-
peling van privetuinen. Het zorgvuldig vormgeven van de 
perceels-scheidingen tussen de woningen en de overgang 
privé-openbaar, in respectievelijk de vorm van hagen en een 
hekwerk met klimop, zorgt voor een besloten groene enclave 
temidden van het kwadrant.

In het zuid-oostelijke kwadrant wordt een baisschool gereali-
seerd die aan het centrale hof en De Groote Wielenlaan komt te 
liggen

Door in beide principes te variëren in omvang, inrichting en uit-
straling van de bebouwing, zal er een eigen identiteit en herken-
baarheid per kwadrant ontstaan. Met name rond de hoven zal 
de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte in nauw 
samenspel op elkaar afgestemd moeten worden worden, om 
de beoogde ruimtelijke kwaliteit, ook op de langere termijn te 
waarborgen.

Openbaar gebied

In De Hoven is gekozen voor een concentratie van groen. Dit om 
groenvan formaat te kunnen creeëren dat kwaliteit heeft voor de 
buurt als geheel. Het centrale groene hof is door de afmeting 
uniek binnen De Groote Wielen als totaal. Alle vier de kwadran-
ten grenzen aan het centrale hof. Binnen de kwadranten zijn 
kleine hoven gelegen. Ook hier is sprake van concentratie van 
groen, echter op een lager schaalniveau. Middels een fijnmazig 
netwerk van openbare fiets- en wandelpaden worden de diverse 
hoven via openbare paden op een informele manier met elkaar 
verbonden. Daarnaast sluit het fijnmazig netwerk aan op routes 
in de weidere omgeving, waaronder het vrijliggend fietspad 
enerzijds richting Broekland en anderzijds richting Rosmalen en 
’s-Hertogenbosch. De Groote Wielenlaan vormt door haar impo-
sante profiel niet uitsluitend een verkeersfunctie maar fungeert 
op niveau van de wijk als een belangrijke ruimtelijke drager. De 
Groote Wielenlaan rijgt de buurten De Hoven, De Vlietdijkzone, 
Broekland en de Watertuinen aaneen.

Binnen De Hoven fungeert De Groote Wielenlaan als verdeel-
station voor gemotoriseerd verkeer over de vier kwadranten. Elk 
kwadrant heeft een hoofdontsluiting die, in twee richtingen, als 
een lus om het kwadrant heen loopt. Vanaf deze lus zijn er per 

verkeerstructuur

bebouwingsstructuur
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kwadrant vier aansluitingen die garanderen dat de auto iedere 
woning kan bereiken.

Randen

De Hoven is in het totale beeld van de Groote Wielen te typeren 
als een klassieke tuinstedelijk woonbuurt in een hedendaagse 
setting. De buurt heeft een planmatig opgezette karakteristiek 
met duidelijke randen:

De buitenrand
Deze oogt statig, formeel soms zelf monumentaal en chic en is 
gelegen langs de hoofdontsluiting rond de woonbuurt. Een dui-
delijk aanwezige en streng ogende rand bestaande uit een rijzig 
woningtype. De totale buitenwand presenteert zich als stevig en 
eenduidig. Op markante plekken wordt hogere bebouwing voor-
gestaan en op bijzondere steden- bouwkundige situatie’s zullen 
hoogte accenten gecombineerd worden met architectonische 
verbijzonderingen.

De binnenrand
Deze oogt duidelijk anders. Binnenin een meer besloten, lage 
bebouwing van een kleinere schaal, waarbij woningen rond 
hoven zijn gegroepeerd, waarbij een groep van woningen een 
hof vormt.
Samengevat: de buurt is opgebouwd uit een zacht, informeel 
interieur en een hard, formeel exterieur.
De opzet heeft geresulteerd in vier kwadranten die in architec-
tuur en inrichting van de openbare ruimte een sterke verwant-
schap moeten vertonen/een eenheid vormen.

Een aantal randen overstijgen als architectonische eenheid het 
niveau van het kwadrant:
–  De formele, statige buitenrand die als een ceintuur het kader 

vormt rond de buurt;
–  De lossere bebouwingsrand langs het centrale hof, waarbij de 

losse riante bebouwing het groene karakter versterkt;
– De gesloten bebouwing langs het riante profiel van de Groote 

Wielenlaan waarbij het begin en eindpunt wordt gemarkeerd 
door een architectonische verbijzondering.

zachte binnenkant

Centrale Hof

De Groote Wielenlaan

harde buitenrand
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stedenbouwkundig plan
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Kenmerken  
van de architectuur 3

Traditionele stedenbouw (verkaveling, ruimtevorming) krijgt 
een eigentijdse uitwerking in het plan voor De Hoven. Ook voor 
de architectuur in deze buurt gelegen in De Groote Wielen is 
gekozen voor traditionele (romantische) architectuur. Hoewel er 
teruggegrepen wordt op een beeldentaal en architectuur uit het 
verleden is het echter wel belangrijk dat goed gerealiseerd wordt 
dat er NU gebouwd wordt, met de voor deze tijd geëigende mate-
rialen en vooral bouwwijze. Een eigen, voor De Hoven kenmer-
kende karakteristiek zal bereikt kunnen worden door middel van 
een correlatie tussen het traditionele, het hedendaagse en het 
beeld dat ons voor het gebied van De Hoven voor ogen staat.
Wat betekent dit nu voor De Hoven?
In abstracte zin: vertrouwt en enigszins romantisch, maar zeker 
niet ouderwets; verzorgd, maar niet sober of schamel; rustig en 
beschaafd, maar zeker niet saai, geen decor, maar vooral eigen-
tijds. In concrete zin betekent dit; eigentijdse baksteenarchitec-
tuur gebaseerd op traditionele principes zoals:
– Een forse kap
– Rode en rood/bruine bakstenen met over het algemeen zwarte 

of rode dakpannen
– Gemetselde schoorstenen
– Gestileerde voordeuren (glasstrook, klassieke kleuren, 

afdak)
– Houten gevelkozijnen
– Erkers met houten kozijnen
– Grote dakoverstekken en uitgetimmerde bakgoten
– Lage brede dakkapellen met een uitstekende slanke dak-

rand
– Kozijnen met draaiende delen in klassieke kleuren
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Het geheel heeft iets chics, de hoge donkere daken met gemet-
selde schoorstenen en een flinke overstekken, de sterke horizon-
tale lijnen van de dakgoot, raampartij en soms van het balkon.



17

Architectuur woningen 4

Dakvormen

Traditionele zadeldaken met duidelijke dakhellingen en overstek-
ken vormen het leidend motief in de architectuur van de woon-
bebouwing. Slechts bij hoeksituaties en accenten kan hiervan 
afgeweken worden door een platte afdekking, echter wel met 
een flink overstek. In de grote eigentijdse hoven (hof 2) behoort 
plat afdekken tot de mogelijkheden, echter passend in het totale 
ensemble van de traditionele romantische architectuur.

Kleur en materiaalgebruik 

Rode of roodbruine baksteen is in het gebied van De Hoven het 
meest dominante gevelmateriaal.
Het kiezen van een eenduidige baksteensoort per hof zal de her-
kenbaarheid en identiteit van de verschillende hoven bevorde-
ren.

Bouwhoogte

Het beeld van De Hoven wordt over het algemeen bepaald door 
woningen (eengezinshuizen) in twee lagen.Op een aantal bijzon-
dere locaties wordt hogere bebouwing tot drie lagen noodzake-
lijk geacht. Dit betreft de noord- en westrand van het plangebied. 
Ten behoeve van de herkenbaarheid in de buurt zal incidenteel 
een grotere bouwhoogte worden toegestaan in de vorm van 
architectonische verbijzonderingen/stedenbouwkundige accen-
ten. De hoogte van de bebouwing in de Hoven zal echter, met 
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uitzondering van de bebouwing aan de waterplas, nergens de 
hoogte van drie lagen te boven gaan. Uitsluitend aan de water-
plas in het noordelijk deel van de buurt, wordt aan de waterplas 
hogere bebouwing voorgestaan in 4 lagen. 

Hoeken

Om de sfeer te bereiken die in De Hoven wordt voorgestaan 
zullen de hoeken (zoveel mogelijk) gesloten uitgevoerd dienen 
te worden. In de traditionele stedenbouw is het veelal gebrui-
kelijk om hoeken te accentueren, naar voren te plaatsen of van 
een erker te voorzien. Ook zal het steeds zo moeten zijn dat 
het ‘gezicht’ van de woning altijd gericht is op de belangrijkste 
openbare ruimte. Dus over het algemeen een twee-zijdige oriën-
tatie bij hoeksituaties.

Erkers

In de architectuurbeelden bij dit beeldkwaliteitplan is te zien dat 
in de architectuur die in dit deelgebied wordt voorgestaan het 
gebruik van erkers veelvuldig voorkomt. Erkers vormen interes-
sante toevoegingen aan de woning die de relatie met de straat 
(openbare ruimte) versterken en een aardig plastisch element 
toevoegt aan de gevel.
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Overgang openbaar-privé 5

De overgang tussen het publieke domein en de eigen tuin of 
woning is in de Hoven op vier manieren vormgegeven. Op de 
bijgevoegde tekening staan de vier types aangegeven. Onder-
brekingen voor inritten en toegangen tot brandgangen en par-
keerhoven staan niet aangegeven.

Voortuinen

Het plan voor de Hoven is zodanig van opzet dat er overal plaats 
is voor voortuinen. Deze voortuinen bevestigen nog eens extra 
het tuinstedelijke karakter van deze buurt. Op de grens van de 
voortuin met het openbaargebied komt een lage haag of een 
lage tuinmuur (0,5 meter hoog).
De keuze voor een lage haag of tuinmuur is gebaseerd op de lig-
ging in het plangebied. De woningen aan de Centrale Plas, Vliet-
dijkzone en de Groote Wielenlaan krijgen een lage tuinmuur. Er is 
voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen woningen 
langs de Centrale Plas en de Lage Ring. De Centrale Plas heeft 
een meer stedelijke uitstraling dan de Lage Ring. Het straatpro-
fiel ter hoogte van de Centrale Plas (zie hoofdstuk Openbare 
Ruimte) illustreert dit en heeft met zijn laanbeplanting een for-
melere inrichting. De keuze voor de het type erfafscheiding sluit 
hierbij aan. Voor de woningen langs de Groote Wielenlaan is 
gekozen voor een tuinmuur, vanwege het feit dat in Broekland 
de woningen ook een ‘harde’ overgang naar de openbare ruimte 
hebben in de vorm van een privé-stoep. In alle ander delen van 
het gebied is gekozen voor een lage haag langs de voortuinen, 
waardoor de woonstraten een groen beeld krijgen.
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Achtertuinen

Indien de achtertuinen direct grenzen aan het openbare gebied 
(zoals langs de fiets-en wandelpaden en een aantal straten) is 
ook hier een duurzame groene uitstraling van belang. Het voor-
ste gedeelte van de kavel zal over de diepte van de voortuin en 
de woning voorzien worden van een lage haag of lage tuinmuur. 
Het gedeelte van de achtertuin krijgt een hoog hekwerk met 
klimop (2 meter hoog) of een lage muur (0,5 meter hoog) met 
daarop een hekwerk met klimop (1,5 meter hoog). Het hekwerk 
met klimop is op veel plekken een voortzetting van de lage haag 
of tuinmuur langs de voortuin. Het hekwerk begint ter hoogte 
van de achterkant van de ene woning en loop door tot aan de 
achterkant van de tegenoverliggende
woning. Vanwege de positionering van de woningen op de kavels 
in de twee groene enclaves in de oostelijke kwadranten zijn de 
tuinen hier te beschouwen als een achtertuin. Daarom wordt er 
langs de gehele rand van de enclaves een hekwerk met klimop 
geplaatst, waardoor tevens het beeld van een groen middenge-
bied versterkt wordt. Het onderscheid tussen de oostelijke kwa-
dranten en de westelijke kwadranten komt mede tot uitdrukking 
in de erfafscheiding. Voor de meer traditionele hoven aan de 
westzijde is ervoor gekozen om langs de achtertuinen te werken 
met een combinatie van muur en hekwerk. 

Ontwerp, aanleg en instandhouding erfafscheidingen 

Het is verplicht om in het bouwplan een voorstel op te nemen 
ten aanzien van de wijze waarop de erfafscheidingen worden 
gerealiseerd, overeenkomstig het voorgeschreven beeld.
De ontwikkelaar realiseert de erfafscheiding. De toekomstige 
bewoners zijn verplicht de hagen of tuinmuren met beplanting 
in stand te houden. In de verkoopovereenkomst wordt de aard 
van de erfafscheiding opgenomen. Het voorstel is de eerste drie 
jaar het beheer (snoeien en inboeten) gezamenlijk uit te laten 
voeren door een hoveniersbedrijf. Na deze periode is de haag 
voldoende stevig en is het gewenste beeld voor iedereen zicht-
baar, waardoor de kans op instandhouding groter wordt. De 
hagen worden vanaf aanleg beschermd met paal en draad en 
bij de entree afgezet met een stalen U-profiel ter versteviging
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lage tuinmuur 0,50 m. (één type tuinmuur in gehele plan,
steensoort en ontwerp nader te bepalen)

lage haag 0,50 m. (één type haag in gehele plan,
soortkeuze nader te bepalen)

lage tuinmuur + hekwerk met klimop
(muur 0,50 m. - hekwerk 1,50 m.)

hekwerk met klimop 2,00 m.

inrichting nader te bepalen;
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architectonische eenheden/signatuur
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De Hoven, uitgewerkt 6

architectonische verbijzonderingen/oriëntatie

1 2

3 4



24

Klassiek hof 1
Randen

1 Sfeerbeeld
Deze rand aan het water maakt onderdeel uit van een statige, 
formele en soms zelfs monumentale buitenrand die als een cein-
tuur het kader vormt rond de wijk. In dit specifieke geval dient de 
architectuur en de woningplattegrond afgestemd te worden op 
het wonen aan het water met een weids uitzicht over de plas. De 
bebouwing is opgespannen tussen twee architectonische ver-
bijzonderingen.
Rooilijn: recht en strak parallel aan het water
Hoogte:  twee tot drie bouwlagen/opgetild tot drie bouwla-

gen
Dak: (dwars) afgestemd op het weidse uitzicht 
Typologie: redelijk gesloten wand
Materiaal: gevel baksteen 
 dak traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand
 dak zwart

2 Sfeerbeeld
Een lossere bebouwingsrand langs de centrale hof, waarbij de 
losse riante bebouwing het groene karakter versterkt. Ontspan-
nen wonen aan het grote groene centrale hof.

Rooilijn: in rechte lijn als wand van het grote hof
Hoogte:  twee lagen
Dak:  forse langskap
Typologie: gelede bebouwingswand met over het algemeen 

twee-onder-een-kapwoningen met een sterke hori- 
zontale belijning

Materiaal: gevel baksteen 
 dak traditionele keramische pan
Kleur: gevel rood, identiek aan het totale grote hof 
 dak  zwart

1

2

3

4
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3 Sfeerbeeld
Een redelijk gesloten bebouwingswand langs het riante profi el 
van de Groote Wielenlaan. Binnen dit kwadrant dient de entree 
tot De Hoven middels een architectonische verbijzondering 
gemarkeerd te worden.

Rooilijn: licht gebogen, evenwijdig aan de Groote Wielen-
laan

Hoogte: twee tot drie bouwlagen
Dak: forse langskap hoeken plat mogelijk
Typologie: gesloten bebouwingwanden
Materiaal: gevel baksteen met witte toevoegingen (stucwerk) 

dak traditionele keramische dakpan
Kleur:  gevel rood met witte toevoegingen 
 dak  rood

4 Sfeerbeeld
De rand maakt onderdeel uit van een statige, formele soms zelfs 
monumentale buitenrand, die als een ceintuur het kader rond de 
wijk vormt. In dit specifi eke geval dient de woning en de woning-
plattegrond afgestemd te worden op de ligging aan het land-
schap en het uitzicht over het landschap. Statige woningen aan 
de rand van het landschap.

Rooilijn: licht gebogen bebouwingswand
Hoogte: drie lagen
Dak: zadeldak of plat afdekken
Typologie: grondgebonden woningen in hoogte ontworpen, 

met een functioneel op uitzicht ontworpen boven-
ste verdieping

Materiaal: gevel baksteen 
 dak  traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel rood/bruin identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart
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De Binnenhoven

Sfeerbeeld
Het op een klassieke manier vormgeven aan een kleinschalig 
hof. Het hof vormt de centrale groene ruimte, welke op formele 
wijze omsloten wordt door wanden, waardoor er nagenoeg een 
gesloten hof ontstaat. Iedere hof dient zowel in architectuur als 
in inrichting van de openbare ruimte een eigen signatuur te 
hebben. De inrichting van de hof oogt informeel. Van belang is 
dat de woningen rond het hof een gesloten gevelwand vormen, 
waarbij de kopwoning aan beide zijden een ver bijzondering 
vormt, waarbij de kap zich richt op de parkeerstraat en de hoek-
woning duidelijk twee voorzijden heeft.

Rooilijn: rechte, strakke rooilijn die zich aan het einde van 
het hof sluit

Hoogte: maximaal twee lagen met kap, met verbijzonderin-
gen bij doorgangen en koppen

Dak: overwegend langskappen, dwarskappen bij verbij-
zonderingen zoals doorgangen en beëindigingen

Typologie: overwegend gesloten bebouwing
Materiaal: gevel  in baksteen met toevoegingen in bijvoor-

beeld stucwerk en hout 
 dak  traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel  overwegend rood met toevoegingen in wit 

(stucwerk), hout of zwarte baksteen 
 dak zwart
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Woonstraten

Sfeerbeeld
De straten in de noord-zuid richting hebben naast een verkeers-
functie tevens een parkeerfunctie. De woningen die hieraan 
gesitueerd zijn vormen te samen met de kopwoningen van het 
hof een architectonische eenheid. Aan de zijden van het hof zal 
een overwegend groen straatbeeld ontstaan door de scheiding 
tussen privé-openbaar vormgegeven middels hagen of hekwer-
ken voorzien van groen.

Rooilijn: strakke rechte rooilijn
Hoogte: maximaal twee lagen met kap, met verbijzondering 

op de koppen
Dak: overwegend langskappen, dwarskappen bij verbij-

zonderingen
Typologie: bijzondere eindwoningen versus twee onder een 

kap woningen
Materiaal: gevel  baksteen 
 dak  traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel overwegend rood met toevoegingen in zwart 

dak zwart
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Eigentijds hof 2
Randen

1 Sfeerbeeld
Deze rand aan het water maakt onderdeel uit van een statige, 
formele en soms zelfs monumentale buitenrand die als een cein-
tuur het kader vormt rond de wijk. In dit specifieke geval dient 
de architectuur en de woningplattegrond afgestemd te worden 
op het wonen aan het water met een weids uitzicht over de plas. 
De bebouwing is opgespannen tussen twee verbijzonderingen. 
Een architectonische verbijzondering aan de west- zijde en een 
grootschaliger wooncomplex georiënteerd op het water.

Rooilijn: recht en strak parallel aan het water
Hoogte: twee tot drie bouwlagen/opgetild
Dak: (dwars) afgestemd op het weidse uitzicht
Typologie: redelijk gesloten wand
Materiaal: gevel baksteen 
 dak traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart

Noordoosthoek

Ter markering en van het woongebied aan de plas en tevens om 
de plas in te kaderen in de bebouwingsstructuur is aan de noord-
oostzijde van dit kwadrant een stedenbouwkundige verbijzon-
dering aangebracht. Deze verbijzondering in ruimtelijk opzicht 
zal enerzijds ceel moeten uitmaken van de formele buitenrand 
van het plangebied de hoven maar anderzijds door hoogte en 
omvang een antwoord moeten zijn op de hogere bebouwing
aan de plasrand in het Centrum en in het woongebied Broek-
land.

A Sfeerbeeld
Dit grootschalige wooncomplex maakt deel uit van de statige 
en soms formele buitenrand die het plan De Hoven omsluit. De 
vormgeving van het accent zal afgestemd moeten worden op 
het weidse uitzicht over de lengte van de centrale plas in zowel 
woningplattegrond als
buitenruimte.

1

2

3

4

A
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Rooilijn: voorgevel strak en recht geplaatst in de buitenrand 
van het bouwblok parallel aan het water.

Hoogte: 4 lagen
Dak:  afhankelijk van het ontwerp
Typologie: gestapelde bouw afgestemd op het uitzicht over 

het water.
Materiaal: gevel baksteen 
 dak  wanneer een hellend dak wordt toegepast 

een keramische pan.
Kleur: gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand. 

dak zwart

2 Sfeerbeeld
Deze rand maakt onderdeel uit van de formele en soms zelfs 
monumentale buitenrand In dit specifi eke geval is er duidelijk 
sprake van een architectonische wand van meerdere wonin-
gen onder een kap, een wand met een meer stedelijk karakter. 
De architectuur en de woningplattegrond dienen afgestemd te 
worden op het wonen aan- en uitzicht op de na-tuurlijke, laag-
gelegen Vlietdijkzone.

Rooilijn: in rechte lijn als wand
Hoogte: twee lagen
Dak: forse langskap
Typologie: redelijk gesloten bebouwingswand
Materiaal: gevel baksteen 
 dak traditionele keramische dakpan
Kleur: gevel bruin/rood, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart

3 Sfeerbeeld
Een redelijk gesloten bebouwingswand langs het riante profi el 
van de Groote Wielenlaan. Binnen dit kwadrant dient de Groote 
Wielenlaan aan de oostzijde (Broekland) middels een architec-
tonische verbijzondering gemarkeerd te worden.

Rooilijn: licht gebogen, evenwijdig aan de Groote Wielen-
laan

Hoogte: twee tot drie bouwlagen
Dak: forse langskap hoeken plat
Typologie: overwegend gesloten bebouwing
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur:  gevel rood met witte toevoegingen
 dak rood
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4 Sfeerbeeld
Een “lossere” bebouwingsrand langs het centrale hof, waarbij 
de losse riante bebouwing het groene karakter versterkt. Ont-
spannen wonen aan het grote groene centrale hof.

Rooilijn: in rechte lijn als wand van het centrale hof
Hoogte: twee bouwlagen
Dak: forse langskap
Typologie: gelede bebouwingswand met over het algemeen twee-

onder-een kapwoningen, sterke horizontale belijning.
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood, identiek aan het totale grote hof
 dak zwart

Binnenhof

Sfeerbeeld
De groene enclave centraal in dit kwadrant is geïnspireerd op de 
bebouwingsstructuur die ook te vinden is in ’s-Hertogenbosch 
bij het Tilmanshofje aan de Parklaan. In de eigentijdse vertaling 
daarvan worden woningen op grotere kavels in een losse set-
ting gesitueerd en wel zodanig dat het groen en de woningen 
gezamenlijk één groene en enclave temidden van het kwadrant 
vormen. Het groene karakter wordt bepaald door de koppeling 
van privétuinen. Het zorgvuldig vormgeven van de perceels-
scheidingen tussen de woningen, maar zeker op de overgang 
privé-openbaar, in de vorm van hagen, zorgt voor een besloten 
groene enclave temidden van het kwadrant. 
Nadere eisen op basis van het ‘Uitwerkingsplan De Hoven Oost’. 
Om de beoogde sfeer en kwaliteit in dit eigentijdse binnenhof 
te kunnen bereiken is voor dit gebied gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid, neergelegd is in het uitwerkingsplan ‘De Hoven 
Oost’ om nadere eisen stellen ten aanzien van plaatsing en situ-
ering van gebouwen en bouwwerken.

Deze nadere eisen (gebaseerd op de regelgeving in artikel 2.4 
van de voorschriften van het Uitwerkingsplan) luiden als volgt:
- Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak welke op de 

kaart maat voering is aangegeven worden opgericht.
- De afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceel-

grens moet aan beide zijden tenminste 4 meter bedragen.
- De lengte en breedte van het hoofdgebouw mag niet meer 

bedragen dan op de kaart maatvoering is aangegeven.
- Parkeren voor twee auto’s moet tussen de woningen en op 

eigen erf worden opgelost.
- Bijgebouwen mogen slechts worden opgericht binnen de op 

de kaart ‘Maatvoering’ aangegeven gearceerde gebied. Het 
overige van het perceel dient onbebouwd te blijven
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Specifi eke kwaliteitseisen Binnenhof

Sfeerbeeld
Woningbouw ogenschijnlijk als strooiwerk in het groen

Rooilijn: In de uitwerking van dit gebied zijn geen rooilijnen 
aangegeven maar bouwvlakken waarin de woning 
ge- realiseerd moet worden.

Oriëntatie: De woningen zijn georiënteerd op het Binnenhof.
Hoogte: twee tot drie lagen
Dak: plat afgedekt met overstek
Typologie: Vrijstaande bebouwing als strooiwerk in een groene 

setting
Materiaal: gevel  baksteen en hout (bijvoorbeeld western red 

ceder) 
 dak niet van toepassing
Kleur: gevel aardetinten en onbewerkt hout 
 dak niet van toepassing
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Bebouwing rond het binnenhof

De woonstraat

Sfeerbeeld
Een stevige wandals contramal van het grote binnenhof

Rooilijn: een rechte lijn als kader tegenover het strooigoed
Hoogte: twee tot drie lagen
Dak: zadeldak
Typologie: twee onder een kap
Materiaal: gevel  baksteen, toevoegingen wit (stucwerk) en 

zink 
 dak strakke betonpan
Kleur: gevel rood, wit (stucwerk) en zink 
 dak zwart

De afbakening (koppen) van het binnenhof

Sfeerbeeld
Een nagenoeg gesloten wand aan een groene ruimte. Deze 
bebouwing vormt zowel in noordelijke als in zuidelijke richting, 
in samenhang met de woonstraat, de beëindiging van het eigen-
tijds hof.

Rooilijn: een rechte lijn als kader tegenover het strooigoed
Hoogte: twee lagen/drie lagen
Dak: zadeldak
Typologie: overwegend gesloten wand
Materiaal: gevel baksteen, toevoegingen wit (stucwerk) en 

zink 
 dak strakke betonpan
Kleur: gevel rood 
 dak strakke zwarte betonpan
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Klassiek hof 3

Randen

1 Sfeerbeeld
Een redelijk gesloten bebouwingswand langs het riante profiel 
van de Groote Wielenlaan. Binnen dit kwadrant dient de entree 
tot de Hoven middels een architectonische verbijzondering 
gemarkeerd te worden.

Rooilijn: licht gebogen evenwijdig aan de Groote Wielen-
laan

Hoogte: twee tot drie bouwlagen
Dak: forse langskap hoeken plat mogelijk
Typologie: gesloten bebouwingswand
Materiaal: gevel baksteen met witte (stucwerk) toevoegingen 

dak keramische dakpan
Kleur:  gevel rood met witte (stucwerk) toevoegingen 
 dak rood

2 Sfeerbeeld
Een lossere bebouwingsrand langs het centrale hof, waarbij de 
losse riante bebouwing het groene karakter versterkt. Ontspan-
nen wonen aan het grote groene centrale hof.

Rooilijn: in rechte lijn als wand van het grote hof
Hoogte: twee lagen
Dak: forse langskap
Typologie: gelede bebouwingswand met over het algemeen 

twee-onder-een-kapwoningen met een sterk hori-
zontale geleding

Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood, identiek aan het totale grote hof
 dak zwart

1

2

3

4
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3 Sfeerbeeld
Deze rand aan de lage ring maakt onderdeel uit van een statige, 
formele en soms zelfs monumentale buitenrand die als een cein-
tuur het kader vormt rond de wijk. In dit specifi eke geval dient de 
architectuur en de woningplattegrond afgestemd te worden op 
het wonen aan de lage ring. Ontspannen wonen in een natuur-
lijke omgeving.

Rooilijn:  lichtgebogen
Hoogte:  twee tot drie bouwlagen
Dak:  forse langskap
Typologie:  twee-, of drie-onder-een-kapwoningen
Materiaal:  gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur:  gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart

4 Sfeerbeeld
De rand maakt onderdeel uit van een statige, formele soms zelfs 
monumentale buitenrand, die als een ceintuur het kader rond de 
wijk vormt. In dit specifi eke geval dient de woning en de woning-
plattegrond afgestemd te worden op de ligging aan het land-
schap en het uitzicht over het landschap. Statige woningen aan 
de rand van het landschap.

Rooilijn: licht gebogen bebouwingswand
Hoogte: drie lagen
Dak: zadeldak of plat afdekken
Typologie: grondgebonden woningen in hoogte ontworpen, 

met een functioneel op uitzicht ontworpen boven-
ste verdieping

Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart
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De Binnenhoven

Sfeerbeeld
De twee in dit kwadrant gelegen binnenhoven vormen de 
groene kernen van dit kwadrant. Deze groene kernen krijgen 
door de formele omkadering met gesloten wanden het karakter 
van een groot hof. Van belang voor de beleving van het hof is 
dat de woningen rond het hof een gesloten gevelwand vormen. 
Zorgvuldige detaillering van de gesloten hoeken in de kenmer-
ken van de traditionele stedebouw is voorwaarde. Iedere hof zal 
zowel in architectuur als in inrichting van de openbare ruimte 
een eigen signatuur dienen tehebben. Parkeren in de voortuin 
gecombineerd met parkeren op het hof.

Rooilijn: formeel recht kader met kleine verspringingen
Hoogte: maximaal twee lagen met kap, met verbijzondering 

op de koppen
Dak: overwegend langskappen, dwarskappen bij verbij-

zonderingen zoals doorgangen en beëindigingen
Typologie: aaneengesloten bebouwing
Materiaal: gevel baksteen 
 dak  keramische dakpan
Kleur: gevel  overwegend rood met witte toevoeging (stuc- 

werk)
 dak antraciet
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Woonstraten

Sfeerbeeld
Een eenvoudig vormgegeven woonstraat.

Rooilijn: recht tot licht gebogen rooilijn
Hoogte: twee lagen
Dak: langskappen
Typologie: twee-onder-een-kapwoning
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur:  gevel rood 
 dak zwart

Wonen aan het vrijliggend fietspad

Sfeerbeeld
Rustig wonen aan het vrijliggend fietspad.

Rooilijn: licht gebogen rooilijn evenwijdig aan fietspad
Hoogte: twee lagen
Dak: langskappen
Typologie: twee-onder-een-kapwoning
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood 
 dak zwart
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Eigentijds hof 4

Randen

1 Sfeerbeeld:
Een redelijk gesloten bebouwingswand langs het riante profiel 
van de Groote Wielenlaan. Binnen dit kwadrant dient de uitgang 
van de Hoven richting Broekland middels een architectonische 
verbijzondering gemarkeerd te worden

Rooilijn: licht gebogen evenwijdig aan de Groote Wielen-
laan

Hoogte: twee tot drie bouwlagen
Dak: forse langskap hoeken plat mogelijk
Typologie: gesloten bebouwingswand
Materiaal: gevel baksteen met witte (stucwerk) toevoegingen 

dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood met witte (stucwerk) toevoegingen 
 dak rood

2 Sfeerbeeld
Deze rand maakt onderdeel uit van de formele en soms zelfs 
monumentale buitenrand. In dit specifieke geval is er duidelijk 
sprake van een architectonische wand van meerdere wonin-
gen onder een kap, een wand met een meer stedelijk karakter. 
De architectuur en de woningplattegrond dienen afgestemd te 
worden op het wonen aan- en uitzicht op de natuurlijke, laag-
gelegen Vlietdijkzone.

Rooilijn: in rechte lijn als wand
Hoogte: twee lagen
Dak: forse langskap
Typologie: redelijk gesloten bebouwingswand
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel bruin/rood, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart

1

2

3

4
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3 Sfeerbeeld:
Deze rand aan de lage ring maakt onderdeel uit van een statige, 
formele en soms zelfs monumentale buitenrand die als een cein-
tuur het kader vormt rond de wijk. In dit specifi eke geval dient de 
architectuur en de woningplattegrond afgestemd te worden op 
het wonen aan de lage ring. Ontspannen wonen in een natuur-
lijke omgeving.

Rooilijn: lichtgebogen
Hoogte: twee lagen
Dak: forse langskap
Typologie: drie of meer onder een kap woningen
Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan
Kleur: gevel rood/bruin, identiek aan de totale buitenrand 

dak zwart

4 Sfeerbeeld
Een lossere bebouwingsrand langs de centrale hof, waarbij de 
losse riante bebouwing het groene karakter versterkt. Ontspan-
nen wonen aan het grote groene centrale hof.

Rooilijn: in rechte lijn als wand van het grote hof
Hoogte: twee lagen
Dak: forse langskap
Typologie: gelede bebouwingswand met over het algemeen 

twee-onder-een-kapwoningen, sterke horizontale 
belijning

Materiaal: gevel baksteen 
 dak keramische dakpan 
Kleur: gevel rood, identiek aan het totale grote hof 
 dak zwart



40

Binnenhof

Sfeerbeeld
De groene enclave centraal in dit kwadrant is geïnspireerd op 
wonen in het groen zoals dat ook in het groenen hart van de 
wijk Zuid in ’s-Hertogenbosch voorkomt. In dit gebied zijn vrij-
staande woningen in het groen gesitueerd, zodanig dat groen en 
woningen gezamenlijk één groene enclave vormen. Met name 
het zorgvuldig vormgeven van de perceelsscheidingen tussen 
de woningen, maar zeker op de overgang privé- openbaar, in de 
vorm van hagen, zorgt voor een besloten groene enclave temid-
den van het kwadrant.
Zorgvuldige detaillering van de gesloten hoeken in de kenmer-
ken van de traditionele stedenbouw is voorwaarde.

Nadere eisen op basis van het ‘Uitwerkingsplan De Hoven Oost’. 
Om de beoogde sfeer en kwaliteit in dit eigentijdse binnenhof 
te kunnen bereiken is voor dit gebied gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid, neergelegd is in het uitwerkingsplan ‘De Hoven 
Oost’ om nadere eisen stellen ten aanzien van plaatsing en situ-
ering van gebouwen en bouwwerken.

Deze nadere eisen (gebaseerd op de regelgeving in artikel 2.4 
van de voorschriften van het Uitwerkingsplan) luiden als volgt:
– Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak welke op de 

kaart maat voering is aangegeven worden opgericht.
– De afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceel-

grens moet aan beide zijden tenminste 4 meter bedragen.
– De lengte en breedte van het hoofdgebouw mag niet meer 

bedragen dan op de kaart maatvoering is aangegeven.
– Parkeren voor twee auto’s moet tussen de woningen en op 

eigen erf worden opgelost.
– Bijgebouwen mogen slechts worden opgericht binnen de op 

de kaart ‘Maatvoering’ aangegeven gearceerde gebied. Het 
overige van het perceel dient onbebouwd te blijven
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Specifi eke kwaliteitseisen Binnenhof
Sfeerbeeld: Woningbouw ogenschijnlijk als strooiwerk in het 

groen
Rooilijn: In de uitwerking van dit gebied zijn geen rooilijnen 

aangegeven maar bouwvlakken waarin de woning 
ge realiseerd moet worden.

Oriëntatie: De woningen zijn georiënteerd op het Binnenhof.
Hoogte: twee lagen
Dak: kapvormen in verschillende richtingen
Typologie: Vrijstaande bebouwing met ieder een eigen karak-

teristiek
Materiaal:  gevel  minimaal 50% baksteen met toevoegingen 

in stucwerk of hout (bijvoorbeeld western 
red ceder)

 dak  keramische pannen
Kleur:  gevel  verschillende getemperde kleurnuances wit, 

rood en grijs.
 dak zwart, grijs of antraciet.
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Bebouwing rond het binnenhof

Sfeerbeeld
Stevige wand als contramal, kader rond het grote eigentijdse 
hof.

Rooilijn: een rechte lijn als kader tegenover het strooigoed 
van het binnenhof

Hoogte: twee tot drie lagen
Dak: zadeldak
Typologie: twee-onder-een-kapwoning
Materiaal: gevel  baksteen toevoegingen wit (stucwerk) en 

zink 
 dak strakke keramische pan
Kleur: gevel rood, wit (stucwerk) hout of zink 
 dak zwart

School

Sfeerbeeld
De school dient een baken te zijn aan de Groote Wielenlaan en 
een duidelijk herkenningspunt in de Buurt. Traditioneel school-
gebouw passend binnen het totaal ensemble van de Buurt.

Rooilijn: evenwijdig aan de Groote Wielenlaan en het grote 
hof

Hoogte: maximaal twee bouwlagen
Dak: plat of zadeldak
Typologie: eigentijds schoolgebouw met een knipoog naar 

het verleden.
Materiaal: gevel baksteen en stucwerk 
 dak bij zadeldak keramische pannen
Kleur: gevel rood met witte of gekleurde toevoegingen 
 dak zwart
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W8

W9

T1

T4

Thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied

Individuele woonbebouwing (eigentijdes Hoven)
deeltype 2a: wonen in samenhang

Gestapelde woonbebouwing

Op zichzelf staande bebouwing (school)

2a

2a
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Inleiding
In de welstandnota is het kader voor het welstandsbeleid van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch neergelegd. Doel van de wel-
standsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en het openbaar 
gebied in stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, architectonisch 
en landschappelijk opzicht. Dit door middel van transparante, 
objectieve en daarmee voor een ieder begrijpelijke criteria. Met 
de welstandsnota wordt beoogd de burgers te informeren over 
de criteria en uitgangspunten, die de welstandscommissie bij 
de beoordeling van een haar om advies voorgelegd bouwplan 
zal hanteren. Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen 
en procedures waarbinnen de welstandscommissie handelt en 
waarbinnen de welstandsadviezen worden gevormd.

De Hoven valt onder het welstandsgebied De Groote Wielen. 
Dit gebied wordt, net zoals andere grote ontwikkelingsgebie-
den in de gemeente ’s-Hertogenbosch, niet in de welstandsnota 
geïnventariseerd of beschreven. In de welstandsnota zijn dan 
ook nog geen welstandscriteria voor dit gebied te vinden. Er 
wordt in de welstandsnota verwezen naar de beeldkwaliteitre-
gels voor het plan De Groote Wielen. Voor de woongebieden en 
het bedrijventerrein worden afzonderlijke beeldkwaliteitplannen 
opgesteld. Ter toetsing zijn echter wel de algemene welstands-
criteria die voor ieder bouwwerk gelden uit de welstandsnota 
van toepassing. Deze algemene criteria worden door de wel-
standscommissie als argumentatie gebruikt voor ieder wel-
standsadvies. De algemene welstandscriteria dienen tevens als 
inspiratiebron voor ontwerpers en opdrachtgevers.

Welstandscriteria 7
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Welstandsniveau
In De Groote Wielen wordt bij de uitwerking van de verschil-
lende deelgebieden een hoog ambitieniveau nagestreefd. Dit 
ambitieniveau wordt beschreven in zowel het globale steden-
bouwkundige plan als in de afzonderlijke stedenbouwkundige 
plannen voor de deelgebieden. Tevens komt het tot uiting in het 
aanstellen van supervisoren die per deelgebied de architecto-
nische uitwerking van de bouwplannen begeleiden en die ver-
antwoordelijk zijn voor het opstellen van een beeldkwaliteitplan. 
De verwachting is dat De Groote Wielen onder het reguliere wel-
standsbeleid van de welstandsnota gaat vallen.

Stadsbeeld
Het gebied van De Hoven valt niet binnen de invloedszone van 
een van de, in welstandsnota opgenomen, cultuurhistorisch ele-
menten, verbindingsassen, hoofdverkeersroutes, recreatieve 
routes, morfologische hoofdstructuur of waterelementen.

Beschrijving welstandsgebied

Bebouwing en omgeving
De Hoven is in het totale beeld van de Groote Wielen te typeren 
als een klassieke tuinstedelijk woonbuurt in een hedendaagse 
setting. De bebouwing van de Buurt heeft een planmatig opge-
zette karakteristiek welke als volgt te typeren is:

De buitenrand
Statig, formeel en soms zelf monumentaal. Een duidelijk aanwe-
zige en streng ogende rand bestaande uit een rijzig woningtype. 
De totale buitenwand presenteert zich als stevig en eenduidig.

De binnenrand
De bebouwing binnenin De Hoven heeft een meer besloten 
karakteristiek, lage bebouwing van een kleinere schaal, waar-
bij woningen rond hoven zijn gegroepeerd. Aan deze hoven ligt 
een formeel ontwerp ten grondslag de inrichting daarvan wordt 
echter aangenaam en vriendelijk vormgegeven. 

Bebouwing op zich 
Traditionele stedenbouw (verkaveling, ruimtevorming) krijgt een 
eigentijdse uitwerking in het plan voor De Hoven. Voor de archi-
tectuur in deze buurt is gekozen voor traditionele (romantische) 
architectuur. Hoewel er teruggegrepen wordt op een beelden-
taal en architectuur uit het verleden is het echter wel belangrijk 
dat gerealiseerd wordt dat er NU gebouwd wordt, met de voor 
deze tijd geëigende materialen en vooral bouwwijze. Een eigen, 
voor De Hoven kenmerkende karakteristiek zal bereikt kunnen 
worden door middel van een correlatie tussen het traditionele, 
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het hedendaagse en het beeld dat ons voor het gebied van De 
Hoven voor ogen staat. 

In concrete zin betekent dit voor De Hoven; eigentijdse bak-
steenarchitectuur gebaseerd op traditionele principes zoals:
– Een forse kap;
– Gemetselde schoorstenen;
– Gestileerde voordeuren (glasstrook, klassieke kleuren, 

afdak);
– Houten gevelkozijnen;
– Erkers met houten kozijnen;
– Grote dakoverstekken en uitgetimmerde bakgoten;
– Lage brede dakkapellen met een uitstekende slanke dak-

rand;
– Kozijnen met draaiende delen in klassieke kleuren. 

Materiaal detailering en kleur
Rode of roodbruine baksteen is in het gebied van De Hoven het 
meest dominante gevelmateriaal. Het kiezen van een eendui-
dige baksteensoort per hof zal de herkenbaarheid en identiteit 
van de verschillende hoven bevorderen.
Traditionele zadeldaken met duidelijke dakhellingen en overstek-
ken vormen het leidend motief in de architectuur van de woon-
bebouwing. Slechts bij hoeksituaties en accenten kan hiervan 
afgeweken worden door een platte afdekking, echter wel met 
een flinke overstek.
In de grote eigentijdse hoven (hof 2 en 4) behoort plat afdek-
ken of het afdekken met bijvoorbeeld eem lessenaarsdak tot de 
mogelijkheden, echter passend in het totale ensemble van de 
traditionele romantische architectuur.
Hoeken zullen over het algemeen gesloten uitgevoerd dienen 
te worden. In de traditionele stedenbouw is het veelal gebrui-
kelijk om hoeken te accentueren, naar voren te plaatsen of van 
een erker te voorzien. Ook zal het steeds zo moeten zijn dat 
het ‘gezicht’ van de woning altijd gericht is op de belangrijkste 
openbare ruimte. Dus over het algemeen een twee- zijdige ori-
entatie bij hoeksituaties.
De meest belangrijke hoeken, welke aan de randsituatie te vinden 
zijn, zullen als volledig gesloten uitgevoerd dienen te worden. De 
andere hoeken kunnen een gesloten karakteristiek krijgen door 
toevoegingen zoals een aanbouw, een erker, tuinmuur of een 
pergola. In de architectuurbeelden bij dit beeldkwaliteitplan is te 
zien dat in de architectuur die in De Hoven wordt voorgestaan 
het gebruik erkers veelvuldig voorkomt. Erkers vormen interes-
sante toevoegingen aan de woning die de relatie met de straat 
(openbare ruimte) versterken en een aardig plastisch element 
toevoegt aan de gevel.
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Welstandscriteria bebouwingsthema’s

In De Hoven zijn de volgende bebouwingsthema’s uit de gemeen-
telijke welstandsnota van toepassing:

W8 thematische (woon)bebouwing, uitbreidingsgebied

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
– De architectuur en de directe openbare ruimte zijn in samenhang ontworpen. 

Deze dient te worden behouden

Bebouwing op zich
– De complexwaarde is bepalend voor de vormgeving van aanpassingen, 

toevoegingen of (ver)nieuwbouw. Veranderingen moeten passen binnen de 
(stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit van het complex.

– De gevelopbouw en -indeling en de repetitie van de samenstellende elemen-
ten zijn uitgangspunt bij veranderingen, aanpassingen en toevoegingen.

Materiaal, detaillering en kleur
– Bestaand kleurmateriaal gebruik is bepalend voor de complex waarde. Zij 

dragen wezenlijk bij aan de expressiviteit ervan en zijn uitgangspunt voor 
aanpassingen.

W9 Individuele woonbebouwing (eigentijdse hoven)

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
– Bouwplannen moeten passen binnen de karakteristiek van de individuele 

woning, zoals die gekenmerkt wordt door de situering, de landelijke uitstra-
ling en het groene karakter.

– De vorm van het perceel is leidend voor de situering en bouwmassa van 
hoofd- en bijgebouwen.

Materiaal, detaillering en kleur
– Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken moet rekening ge- houden 

worden met het bestaande kleur- en materiaalgebruik.

Aanvullende welstandscriteria

Deeltype 2a ‘wonen in samenhang’
– De woning dient georiënteerd te zijn op het binnenhof.
– Nieuwe bebouwing dient te reageren op de kwaliteiten van de belendende 

bebouwing. Scherpe contrasten met de bestaande bebouwing in de omge-
ving moeten worden vermeden.

– Samenhang in het bestaande beeld (situering, dakvorm, dakrichting, kleur- 
en materiaalgebruik) is uitgangspunt voor veranderingen.

– In verband met het behoud van het open karakter dienen de bijgebouwen en 
uitbreidingen bij voorkeur achter het hoofdgebouw gerealiseerd te worden, in 
ieder geval 4 meter achter de voorgevelrooilijn.

– Aan de voorkant en zijkant van de woningen, gericht naar de gemeenschap-
pelijke ruimte, zijn slechts ondergeschikte uitbreidingen, zoals erkers, dak-
kapellen en entreepartijen, toegestaan.
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T1 Gestapelde (woon)bebouwing

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
– De hoofdentree dient op de openbare ruimte gericht te zijn.
– De maat van het gebouw en de directe omgeving dienen op elkaar te worden 

afgestemd.
– De openbare ruimte of de onbebouwde privéruimte en de bebouwing op zich 

dienen als geheel te worden gezien en als zodanig te worden ingericht.

Bebouwing op zich
– De huidige massavorm is maatgevend voor de architectonische eenheid.
– De huidige indeling van de gevel, de ritmiek, is maatgevend.
– Aanpassingen aan de woningen dienen voor alle woningen op eenzelfde 

manier te gebeuren.
– Opbouw op het platte dak is toegestaan, mits overal op gelijke wijze 

gebeurd.
– Extra ramen in de zijgevel zijn toegestaan, mits in overeenstemming met de 

karakteristiek van het bouwwerk.
– Reclame-uitingen dienen zoveel mogelijk in de architectuur te worden geïnte-

greerd.
– Het verschil in karakter tussen de begane grond en de lagen er boven dient 

te worden gerespecteerd. Een andere uitstraling van de begane grond is 
mogelijk, mits passend bij de lagen erboven.

Materiaal, detaillering en kleur
- Het kleur- en materiaalgebruik binnen het complex dient op elkaar te worden 

afgestemd.

Aanvullende welstandscriteria

Deeltype 2
- De gebouwen dienen in vorm, schaal en opzet een samenhang te vormen 

met de omringende bebouwing.

T4 Op zichzelf staande bebouwing (school)

Welstandscriteria

Bebouwing en omgeving
– De openbare ruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de bebou-

wing op zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te worden 
ingericht.

– De gebouwen dienen op de openbare ruimte gericht te zijn.

Bebouwing op zich
– Aanpassingen aan de bebouwing dienen ondergeschikt te zijn aan de gevel 

als geheel en aan te sluiten op de architectonische uitstraling.
– De hoofdmassa dient als uitgangspunt.

Materiaal, detaillering en kleur
– Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik het uitgangspunt.
– Materiaal- en kleurgebruik dienen bij te dragen aan de herkenbaar heid van 

de bebouwing.

Mochten de bovenstaande welstandscriteria onvoldoende hou-
vast bieden voor de planbeoordeling, dan kan terug gegrepen 
worden op de algemene welstandscriteria uit de gemeentelijke 
welstandsnota.
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Openbaar gebied 8

Hoven

De wijk ‘De Hoven’ dankt haar naam aan het maken van bij-
zondere openbare groene ruimtes, de hoven. De woningen zijn 
zodanig gesitueerd dat er begrensde openbare binnentuinen 
ontstaan. Hiermee onderscheidt de wijk zich van Broekland en 
de Watertuinen. De hoven variëren in maat en in inrichting. Cen-
traal in het plangebied ligt het grootste hof. Dit hof vormt de 
hoofdruimte in de wijk. Elk kwadrant grenst aan het grote hof. 
Het centrale hof wordt ruimtelijk manifest gemaakt door de be-
bouwing en het parkeren langs de Groote Wielenlaan ter hoogte 

hoven
eigentijds hof:
informele sfeer

klassiek hof:
formele sfeer

centrale hof:
poldersfeer
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van het Centrale hof te onderbreken. De totale lengte van het 
Centrale hof bedraagt 600 meter. De breedte varieert van 15 me-
ter aan de uiteinden tot 70 meter bij de Groote Wielenlaan. Door 
de omvang heeft het hof betekenis als centrale ontmoetings- en 
activiteitenplek voor de bewoners. Omdat het hof meedoet in de 
stedenbouwkundige opzet en de beleving van de gehele wijk De 
Groote Wielen zal met de inrichting hiervan aansluiting worden 
gezocht op de ‘poldertaal’ waarin De Groote Wielen is ontwor-
pen.

Ook in de kwadranten zelf wordt gewoond in hofjes. Door te 
variëren in omvang en in type (formeel en informeel) heeft elk 
kwadrant een eigen identiteit gekregen. Het is de bedoeling dat 
de hoven die onderdeel uitmaken van hetzelfde kwadrant een 
gelijke signatuur krijgen. Ten westen van het centrale hof lig-
gen de formele hoven. Behalve dat de formaliteit zichtbaar is in 
de stedenbouwkundige opzet zal deze ook zichtbaar zijn in de 
inrichting van de openbare ruimte. Deze zal verder in nauwe sa-
menhang met de architectuur ontworpen worden. De hoven aan 
de oostzijde zijn informeel. De bouwkavels zelf zijn onderdeel 
van het hof en dragen bij aan een groen woonmilieu. Ook hier 
geldt dat de inrichting de stedenbouwkundige opzet zal onder-
steunen. De bijgevoegde referentiebeelden geven voorbeelden 
van het karakter van de drie hoven.

Groenstructuur

De groenstructuur kent twee schaalniveaus namelijk de groen-
structuren die deel uitmaken van het grotere geheel van de to-

groenstructuurformeel hof

centrale hof
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tale wijk De Groote Wielen en de groenstructuren die specifiek 
zijn voor De Hoven. Bij de vorm van de beplanting en de keuze 
van de soort is rekening gehouden met de keuzes die in andere 
delen van de wijk zijn gemaakt. Dit is een ondersteuning van de 
verankering van de buurt als onderdeel van het grotere geheel.
Binnen De Hoven gaat het om de volgende onderdelen:
– de Groote Wielenlaan; net als in Broekland worden langs 

deze weg acacia’s geplant. Hierdoor ondersteunt de soort-
keuze de beoogde continuïteit van deze hoofdontsluiting;

– langs de zuidelijke en westelijke zijde van de buurt komt in de 
oever van de lage ring dezelfde beplanting als in Broekland 
langs deze waterloop is toegepast. Schermen van meerstam-
mige elzen, berken, essen en wilgen zorgen voor een geva-
rieerde natuurlijke rand van de buurt richting de omringende 
hoofdinfrastructuur;

– langs de oost- en noordzijde van de buurt wordt een formele 
laanbeplanting aangebracht in meerdere rijen. Deze beplan-
ting vormt de statige begeleiding van de centrale plas aan de 
noordzijde en van de hoofdontsluiting aan de oostzijde. De 
strakke bomenrij langs de Centrale Plas benadrukt de geo-
metrische vorm van de plas. Het idee is om een typische pol-
derboom toe te passen als bijvoorbeeld de populier.

Met de beplanting van de kwadranten zelf wordt steeds inge-
speeld op de specifieke karakteristieken van elk kwadrant afzon-
derlijk. Hoewel de verschillende hoven in hun stedenbouwkundi-
ge opzet een strakke vorm kennen is met de beplanting gezocht 
naar mogelijkheden om óf het formele karakter te benadrukken 
door strakke laanbeplantingen toe te passen óf de beplanting 

informeel hof

boomsoorten
meerstammige schermen 
langs de Lage ring

acacias in De Groote 
Wielenlaan
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een speelse tegenhanger te laten zijn door de toepassing van 
los gegroepeerde bomen en meerstammige exemplaren.
Hierdoor zullen de verschillende kwadranten niet alleen in hun 
stedenbouwkundige en architectonische verschijningsvorm bin-
nen de buurt een eigen identiteit krijgen, maar ook door de toe 
te passen beplanting.

Watersysteem

In De Groote Wielen geldt het concept van ‘De Watermachine’. 
De Watermachine is de drager van de ruimtelijke structuur van 
De Groote Wielen en draagt bij aan het imago van de wijk. De 
Groote Wielen is een ‘waterwijk’ waarbij ‘duurzaam met regen-
water’ wordt omgegaan. De doelstelling is om het regenwater 
zoveel mogelijk te bufferen, te zuiveren en op te slaan. Het rela-
tief schone regenwater in De Groote Wielen wordt daarom niet 
afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuivering maar stroomt 
via een stelsel van goten, beken en retentiebekkens naar het op-
pervlaktewater van de wijk.
Het oppervlaktewater (centrale plas, hoge ring, lage ring, moe-
raszone) is op een dusdanige wijze vormgegeven dat het water 
hierin gezuiverd wordt. Het water wordt constant rondgepompt 
en stroomt langzaam, zodat metalen en andere zwaardere deel-
tjes naar de bodem zakken. Daarnaast halen brede zones met 
waterplanten (riet, biezen) langs deze waterlopen en de moeras-
zone aan de oostzijde van De Groote Wielen voedingsstoffen uit 
het water, waardoor het water helder wordt.
Net als in de rest van De Groote Wielen wordt het regenwater 
in De Hoven oppervlakkig en in het zicht afgevoerd. Via opper-

concept principe watersysteemoppervlakkige afwatering

groen geul

retentiebekken
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vlakkige afwatering in de straten stroomt het water in het zicht af 
naar de lage ring of naar de retentiebekken in de centrale groen-
zone. Retentiebekkens zijn verlaagde delen van het terrein, die 
afwisselend droog of tijdelijk met regenwater gevuld staan. Hier-
in wordt het water opgevangen, tijdelijk opgeslagen, gedeeltelijk 
gezuiverd en geleidelijk afgevoerd naar de lage ring. De hoge 
ring voorziet deze retentiebekkens niet van water. Op basis van 
het verkavelingsplan zijn de maaiveldhoogtes in het gebied indi-
catief aangegeven en is er een eerste aanzet gemaakt voor het 
watersysteem
in De Hoven

Verkeersstructuur

Aan de westzijde sluit De Hoven direct aan op de Blauwe Sluis-
weg, onderdeel van het hoofdwegennet rond De Groote Wielen. 
Aan de zuidzijde is de buurt toegankelijk via het Hooghemaal en 
de rotonde Vlietdijk en de interne hoofdontsluitingsweg naar het 
toekomstige centrumgebied. Via deze route is de buurt aan de 
oostzijde ontsloten. Beide toegangen komen uit op de Groote 
Wielenlaan, de belangrijkste route door de buurt. Deze weg 
loopt als een rode draad door de zuidelijk van de Centrale Plas 
gelegen buurten. Het is de belangrijkste interne route en heeft 
daarom het breedste profiel binnen de buurt.

De busroute vormt een lus door de wijk. De route vangt aan vanaf 
het Hooghemaal bij de hoofdentree van Broekland. Vervolgens 
loopt de route (in zijn definitieve vorm) via de Groote Wielenlaan 
naar het toekomstige centrumgebied waarna hij terug naar het 

hoofdontsluitingopenbaar vervoer

de Blauwe Sluisweg
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zuiden buigt naar de rotonde Vlietdijk richting Rosmalen. Zolang 
het centrumgebied nog niet ontwikkeld is loopt de route via de 
Groote Wielenlaan door Broekland waarna deze weer aansluit 
op de weg richting de rotonde Vlietdijk. 
De halteplaatsen liggen in de omgeving van voorzieningen en 
bij kruisingen met fietspaden.

De vier kwadranten van De Hoven zijn toegankelijk vanaf de 
Groote Wielenlaan. Elk kwadrant heeft een hoofdontsluiting die 
als een lus om het kwadrant heen loopt. Vanaf deze lus geven 
woonstraten toegang tot de kwadranten. De route die de auto in 
de kwadranten kan volgen blijft beperkt tot een zo kort mogelijke 
rondgang via een smal profiel, doorgaande
wegen dwars door een kwadrant zijn zoveel mogelijk vermeden. 
Binnen de kwadranten staat het wonen in hofjes centraal; in de 
hofjes is de auto te gast.

Van oost naar west loopt door de buurt een vrij liggende fiets-
route. Deze fietsroute maakt deel uit van het centrale fietspad. 
Dit fietspad begint in De Hoven en loopt via de De Vlietdijkzone 
en Broekland door tot in De Watertuinen. Vanuit De Hoven zijn 
er aansluitingen op het vrijliggende fietspad langs de Blauwe 
Sluisweg richting Den Bosch en de fietsroute naar het centrum 
van Rosmalen.

Naast deze routes voor de fiets kent de buurt ook een apart stel-
sel van vrijliggende wandelpaden. Dit stelsel verbindt de ver-
schillende hofjes en groenzones met elkaar via een orthogonale 

buurtontsluitinglangzaam verkeersroute

lus
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structuur. Omdat het centrale fietspad ook een aantrekkelijke 
route zal zijn om te wandelen zal deze route onderdeel uit gaan 
maken van het voetpadennetwerk.

Parkeren

In aansluiting op de traditionele stedenbouwkundige structuur is 
er in De Hoven gekozen voor traditionele parkeeroplossingen. 
Dit houdt in dat het parkeren op het eigen erf en in de woon-
straten plaatsvindt. Daarnaast kan er gedeeltelijk in de hofjes 
geparkeerd worden.
De parkeernorm die gehanteerd is hangt samen met het aantal 
auto’s dat op eigen erf kan parkeren.
Indien er géén auto’s op eigen erf geparkeerd kunnen worden 
geldt als norm de aanleg van 1,6 parkeerplaatsen per woning 
in het openbaar gebied en de aanleg van 0,3 parkeerplaats per 
woning in het openbaar gebied ten behoeve van bezoekers.
Indien er één auto op eigen erf geparkeerd kan worden geldt als 
norm de aanleg van 0,8 parkeerplaats per woning in het open-
baar gebied en de aanleg van 0,3 parkeerplaats per woning in 
het openbaar gebied ten behoeve van bezoekers.
Indien er twee auto’s op eigen erf geparkeerd kunnen worden 
geldt als norm de aanleg van 0,3 parkeerplaats per woning in 
het openbaar gebied ten behoeve van bezoekers.
In het stedenbouwkundige plan hangen de woningtypologie en 
de profielen nauw met elkaar samen. Ze zijn zodanig op elkaar 
afgestemd dat aan de parkeernorm is voldaan. Indien er in een 

langzaam verkeersroute
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latere fase wijzigingen plaatsvinden in de woningtypologie zal dit 
consequenties hebben voor de benodigde parkeerplaatsen en 
daarmee van invloed zijn op het profiel.Het omgekeerde geldt 
ook: een wijziging in het profiel kan tot verandering
van woningtyplogie leiden indien de parkeernorm door deze wij-
ziging niet meer gehaald wordt.
Om aan de parkeernorm te voldoen is het uitgangspunt geweest 
dat een deel van de oppervlakte in de traditionele hofjes beno-
digd is voor parkeren. Indien er gestapeld gebouwd wordt zal de 
parkeernorm volledig op eigen terrein moeten worden opgelost, 
zomogelijk in gebouwde, ondergrondse parkeervoorzieningen.

parkeren op eigen 
terrein

parkeren in openbaar 
gebied

bezoekersparkeren in 
openbaar gebied

0 1,6 0,3

1 0,8 0,3

2 0 0,3

parkerenparkeren in de straat

parkeren in hoven
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Spelen

Het beleidsplan ‘spelen’ van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
onder- scheidt een drietal doelgroepen en geeft aan op welke 
afstand van de woning de bijbehorende speelplek hoort te 
liggen:
– 0-6 jaar: binnen een afstand van 100 meter van de woning.
– 6-12 jaar: binnen een afstand van 400 meter van de woning.
– 12-18 jaar: binnen een afstand van 1000 meter van de 

woning.
Vanwege de grote mate van toezicht zijn de hoven in de kwa-
dranten uitgelezen plekken om speelvoorzieningen te realiseren 
voor kleine kinderen van 0-6 jaar. Hier zullen hoofdzakelijk kleine 
toestellen geplaatst worden.
Het grote hof biedt de meeste ruimte voor het spelen. Net als 
in de broeken in Broekland zal het spelen hier zoveel mogelijk 
plaatsvinden in de vorm van spelaanleidingen. De weidse pol-
dermaten en het gevoel van ruimte zijn thema’s die aanleidingen 
bieden voor het maken van uitdagende en avontuurlijke speel-
plekken. De doelgroep zijn kinderen van 0-12 jaar.
De jeugd van 12 jaar en ouder krijgt een plek in De Vlietdijkzone 
met de daarbij horende voorzieningen zoals een skateramp.

spelen
speelvoorzieningen  
in hofje

spelen in het  
centrale hof
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Openbare verlichting

Het verlichtingsplan geeft een schematische weergave van de 
locatie en het type mast. Pas in een later op te stellen lichtplan 
zal de locatie en het masttype exact worden bepaald.
Het type mast sluit aan op de toegepaste masten in Broekland: 
paaltoppen (Frisia) langs de buurtonstluitingswegen en een 
mast met uithouder (Arc) langs de hoofdontsluitingswegen.

Hondenuitlaatroutes

In de Hoven is rekening gehouden met een hondenuitlaatroute, 
een hondenuitrenveld en een hondentoilet. Het hondentoilet 
wordt intensief schoongemaakt. Ook de hondenuitlaatroute 
wordt regelmatig onderhouden.
Op het uitrenveld kunnen de honden los lopen.
Bij het situeren van de plekken is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een gelijkmatige verdeling over de wijk, zodat 
deze voor iedereen goed bereikbaar zijn.
De hondenuitlaatroute ligt langs de doorgaande fi etsverbinding. 
Aan de Centrale Plas komt een uitrenveld. In het noordelijke 
gedeelte van de Centrale Groenzone is ruimte voor een honden-
toilet. In de bijgevoegde tekening is een eerste voorstel gedaan 
voor de betreffende voorzieningen.
Bij de verdere uitwerking zal samen met de afdeling Beheer 
gekeken worden of deze plekken volstaan.

verlichtinguithouder

paaltop
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Afvalvoorzieningen

Het uitgangspunt is dat de containers (kliko’s) zoveel mogelijk 
in de achtertuinen van de woningen worden opgesteld en niet in 
het zicht voor de woningen. Dit houdt in dat de verzamelplekken 
waarop de containers worden aangeboden gemakkelijk bereik-
baar moeten zijn vanuit de brandgangen. Op de bijgevoegde 
tekening is dit indicatief aangegeven. In een later stadium zal dit 
nader worden uitgewerkt.

hondenuitlaatroutes

afvalvoorzieningen
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Bestratingsmateriaal

Voor Broekland en de Watertuinen zijn de verhardingsmateria-
len vastgesteld. Hierbij geldt het principe dat er in de hoofdont-
sluitingswegen (rijbaan én parkeren) gebakken materiaal wordt 
toegepast en in de woonstraten kleurvaste betonstraatstenen. 
Daarnaast worden alle trottoirs, zowel langs de hoofdontslui-
tingswegen als in de woonstraten in kleurvaste betonstraatste-
nen uitgevoerd. 
Het gebakken materiaal dat in de hoofdontsluitingswegen en 
aanliggende parkeerplaatsen is toegepast is ‘Terra Anthra’, 
afmeting keiformaat 208x100x80 mm in de kleur grijs/bruin. 
De markering van de parkeervakken is ‘Terra Anthra’, afmeting 
200x200x65 mm in de kleur signaalwit.
De kleurvaste betonstraatstenen in de woonstraten en de trottoirs 
zijn het type Lavaro van Kellen, afmeting 200x100x80 mm in een 
rood-grijze kleurstelling. De parkeerplaatsen in de woonstraten 
zijn van hetzelfde type, maar in een donkerder uitvoering.

Eén van de hoofdontsluitingswegen in Broekland is de Groote 
Wielenlaan. Om continuïteit te bewerkstelligen zal het materiaal-
gebruik van de Groote Wielenlaan in de Hoven hetzelfde zijn 
als in Broekland.  In de Hoven wordt overal een ‘geleed’ profiel 
aangelegd. Dit betekent dat het trottoir hoger ligt dan de rijbaan. 
In de rijweg van de lussen en de inprikkers, zal hetzelfde bestra-
tingsmateriaal worden toegepast.Ook de trottoirs zullen in één 
type materiaal worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt voor trottoirs in de Hoven is dat deze in kleurvaste 
betonstraatstenen zullen worden aangelegd. De materiaalkeuze 
en de kleurstelling van de rijwegen en de trottoirs is afhankelijk 

trottoir; n.t.b

Groote Wielenlaan als Broekland

lussen en woonstraten n.t.b.

bestratingsmateriaal
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van de materialisering van de aanliggende bebouwing en wordt 
in een later stadium bepaald.
Het vrijliggende fietspad wordt net als in Broekland uitgevoerd 
in rood asfalt. De wandelpaden langs de Lage Ring in de half-
verharding Gravier d’Or. De verharding in de hofjes zal nader 
worden bepaald in samenhang met de architectuur.
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Profi elen 9

A. de Groote Wielenlaan
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C. fi etsstraat oost

B. de centrale plas, noordrand
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E. binnenstraat eigentijds hof (noord en zuid)

D. centrale groenzone
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G. binnenstraat klassieke hof (noord

F. fi etsstraat west
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I. de Centrale plas en Vlietdijk (oost)

H. Lage ring
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K. binnenstraat klassiek hof (zuid)

J. zijstraten


