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1.1 Aanleiding

In 2009 is de gebiedsvisie van Bentwoud tot Brug 
vastgesteld.	In	deze	gebiedsvisie	is	op	hoofdlijnen	
een	aantal	ontwikkellocaties	en	de	daarbij	behorende	
ontwikkelrichtingen aangegeven.

In	de	tijd	tussen	2009	en	heden	heeft	zich	een	aantal	
ontwikkelingen	voor	gedaan	die	van	invloed	zijn	
op	mogelijke	ontwikkelingen	in	het	gebied,	zoals	
de aanstaande start van het nieuwe Centrumplan. 
Hiermee ontstaat voor het gebied een aanleiding tot 
herstructurering.

Aangezien	het	aannemelijk	is	dat	er	in	de	nabije	
toekomst ontwikkellocaties binnen het gebied 
actueel	worden,	is	het	zinvol	stedenbouwkundige	
randvoorwaarden	en	beeldkwaliteitseisen	op	te	stellen,	

als tussenstap richting bestemmingsplanherziening(en). 
Met deze randvoorwaarden wordt de samenhang binnen 
het gebied gewaarborgd en kan adequaat ingespeeld 
worden	op	vragen	vanuit	de	markt.	Op	bladzijde	4	zijn	
de locaties aangegeven waarvoor stedenbouwkundige 
randvoorwaarden	en	beeldkwaliteitseisen	zijn	opgesteld.

1.2 Doel en uitwerkingsniveau

Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is de bestaande 
visie (gebiedsvisie van ‘Bentwoud tot Brug’) en 
ander bestaand beleid concretiseren naar heldere en 
toetsbare stedenbouwkundige randvoorwaarden en 
beeldkwaliteitseisen voor de bebouwde en onbebouwde 
omgeving. Hiermee wordt de kwaliteit per locatie 
maar ook de samenhang in het gehele plangebied 
gewaarborgd.

Het beeldkwaliteitsplan voldoet aan een aantal 
randvoorwaarden	namelijk:
•	 het	beleid	geldt	voor	een	langere	termijn;
•	 is	integraal	tot	stand	gekomen;
•	 heeft	draagvlak;
•	 het	bestaand	beleid	is	ingepast;
•	 afstemming	met	toekomstige	ruimtelijke	

ontwikkelingen;
•	 past	binnen	de	regionale	afspraken,	en
•	 vormt	het	toetsingskader,	voor	bouwplannen.

In het beeldkwaliteitsplan worden per locatie eisen 
opgenomen met betrekking tot:

•	 massa
•	 functie
•	 parkeeroplossingen
•	 overgang openbaar-prive
•	 beeldkwaliteit

Hiernaast worden er eisen opgesteld voor de inrichting 
van de openbare ruimte. Alle eisen zullen worden 
ondersteund	met	referentiebeelden.

1.3 Leeswijzer

De	visie	bestaat	uit	4	hoofdstukken.	In	hoofdstuk	2	wordt	
de	ruimtelijke	visie	toegelicht.	De	sterke	en	zwakke	
punten in het gebied vormen het uitgangspunt voor 
de	visie.	In	hoofdstuk	3	wordt	de	visie	uitgewerkt	naar	
concrete randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen per 
locatie.	Hierna	worden	in	hoofdstuk	4	randvoorwaarden	
benoemd voor de openbare ruimte.

 

omgeving Kerkweg-Oost

nieuw centrum

HOOFDSTUK 1  INLEIDING
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2.1 Analyse

De analyse van het gebied vormt de basis voor het 
opstellen	van	de	ruimtelijke	visie.	Hieronder	worden	de	
belangrijkste	zwakke	en	sterke	punten	benoemd.

Zwakke punten
1. De achterkanten bepalen het beeld.
2. Nieuwbouw	kijkt	tegen	achterkanten	

bedrijfsbebouwing	aan.	Bebouwing	past	niet	bij	de	
uitstraling van een stationsgebied.

3. De kerk wordt verstopt door begroeiing.
4. Tijdelijke	winkelpanden	zijn	permanente	bebouwing	

geworden. 
5. De Kanaalstraat / Julianastraat mist een eenduidige 

inrichting	/	profiel.	Hierdoor	wordt	het	beeld	
rommelig.

6. De uitstraling van een tankstation en de 
garagebedrijven	passen	niet	in	een	centrumgebied.

7. In	de	Oranjelaan	wordt	het	vrachtverkeer	als	
hinderlijk	ervaren.

8. Het parkeerterrein wordt gebruikt door sluipverkeer. 
De inrichting van het parkeerterrein en omgeving 
missen uitstraling. 

9. Deze route loopt langs achterkanten.
10. Er	zijn	geen	voorzieningen	voor	fietsverkeer	langs	

de Kerkweg-Oost en het verkeer staat vaak vast. 
De historische Kerkweg is niet meer herkenbaar als 
één	profiel	/	lint	doordat	er	bebouwing	op	de	zichtlijn	
staat	en	de	profielen	heel	anders	zijn	ingericht.

11. Voornamelijk	achterkanten	rondom	het	
Raadhuisplein en het gemeentehuis.

12. De	Zuidkade	mist	ruimtelijke	kwaliteit.

Voor	de	punten	5,7,8	en	10	geldt	dat	deze	aangepakt	
worden	binnen	het	project	renovatie	Hefbrug	en	
herinrichting Kerkweg-Oost en omliggende straten.

Sterke punten
1. In het centrumgebied is een station aanwezig.
2. Het hoogteverschil is goed vormgegeven d.m.v. 

groen en de appartementengebouwen.
3. Het	gebied	grenst	aan	een	prachtig	park,	ook	hier	

zijn	de	hoogteverschillen	beleefbaar.
4. Groene en luxe uitstraling aan de Kerkweg-Oost.
5. In het centrumgebied staan veel waardevolle 

gebouwen	(met	rood	aangegeven)	die	bijdragen	aan	
de	ruimtelijke	kwaliteit	van	het	gebied.

6. Het	uitgaansgebied	(Nesse)	is	aantrekkelijk	
ingericht. 

7. De	hefbrug	is	een	beeldbepalend	icoon	voor	
Waddinxveen.

8. Het	hoogteverschil	is	aantrekkelijk	vormgegeven	
aansluitend op bebouwing in de omgeving.

De conclusie van de analyse komt neer op twee 
aandachtspunten	namelijk:
•	 Er is binnen het gebied sprake van een gebrekkige 

ruimtelijke	kwaliteit	en	samenhang.	De	basis	is	
op zich goed alleen op veel plekken zitten gaten 
in de bouwblokken waardoor er zicht is op de 
achterkanten.	Dit	geeft	een	rommelig	beeld.

•	 De Kerkweg-Oost is thans een niet aansprekende 
entree van Waddinxveen. Aangezien dit (historisch) 

een	belangrijke	entree	is	van	Waddinzveen	is	het	
gewenst dat deze kwaliteit uitstraalt.

 

HOOFDSTUK 2  RUIMTELIJKE VISIE
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Herstellen historisch lint Kerkweg

Duurzaam casco versterken Bouwblokken met duidelijke voor- en achterkanten

Beleefbaar groen, water en typerende hoogteverschillen Continue profielen en heldere pleinen
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2.2 Ruimtelijke visie

De	visie	is	gericht	op	samenhang,	ruimtelijke	kwaliteit	en	
een sprekende entree van Waddinxveen. 

Duurzaam casco versterken 
Het duurzame casco is een inventarisatie van 
identiteitsbepalende elementen. Het gaat om het hele 
spectrum	van	stedelijke	elementen	die	voor	het	straatbeeld	
karakteristiek	zijn.	Er	wordt	ingezet	op	behoud	van	dit	
casco.

Bouwblokken met duidelijke voor- en achterkanten
Ruimtelijke	kwaliteit	wordt	mede	bepaald	door	een	leesbare	
structuur van de bebouwde en onbebouwde situatie. 
Ontwikkelingen in het gebied richten zich op het maken van 
heldere	bouwblokken	met	duidelijke	voor-	en	achterkanten.

Beleefbaar groen, water en typerende hoogteverschillen
Het	aanwezige	groen	en	water	heeft	veel	kwaliteit	en	de	
hoogteverschilen	zijn	erg	typerend	voor	deze	omgeving.	De	
visie	richt	zich	op	het	zichtbaar	en	toegankelijk	maken	van	
het groen en water.

Herstellen historisch lint Kerkeweg
Een	herkenbaar	lint	draagt	bij	aan	een	heldere	structuur	
in het gebied. Het lint kan zichtbaarder worden door de 
bebouwing	van	de	zichtlijn	te	verwijderen,	eenduidige	
rooilijnen	te	introduceren	en	heldere	bebouwingswanden.
Hiermee onstaat een mooie entree van Waddinxveen.
 
Continue profielen en heldere pleinen
De	inrichting	van	de	openbare	ruimte	draagt	bij	aan	
de	ruimtelijke	kwaliteit	van	het	gebied.	Hierbij	is	een	
eenduidige inrichting van belang met aandacht voor een 
aantal	specifieke	plekken.

Ruimtelijke visie
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Aansluiten op bestaande twee-onder-één-kap bebouwing
Aan de Stationsstraat wordt aangesloten op de twee-
onder-één-kap in de omgeving.
Aan de Jan Dorrekenskade en de Souburghlaan kan 
ingezet	worden	op	twee-onder-één-kap	woningen	of	
vrijstaande	woningen.	

Aansluiten op historische bebouwing
Langs de Kerkweg-Oost en aan het Nesse wordt ingezet 
op het versterken van de al aanwezige sterke historische 
structuren.	De	locatie	Bremmer,	een	al	ontwikkelde	
locatie aan de Kerkweg-Oost is een trendsetter van deze 
visie.

Losse gebouwen in het groen
Om	het	groen	beter	beleefbaar	en	zichtbaar	te	maken	
wordt er ingezet op losse gebouwen die in het groen 
staan.	Zo	komt	ook	het	hoogteverschil	goed	tot	zijn	recht.

Gesloten bebouwing doorzetten
Aan de zuidkant van de Passage en het Spoorpad is 
de maximale hoogte twee bouwlagen en een kap. Er 
wordt aangesloten op massa in de omgeving en het 
zicht	op	achterkanten	wordt	hiermee	voorkomen.	Bij	het	
Spoorpad vormt de bebouwing een begeleiding van de 
route tussen station en het nieuwe centrum.

Duurzaam casco behouden
Er wordt ingezet op het behoud van het duurzaam casco. 
Indien de technische staat van een gebouw zo slecht 
is	wordt	er	ingezet	op	een	nieuw	gebouw	in	dezelfde	
massa en architectuur.

Doorzetten witte villa’s met grote tuin
Samenhang ontstaat mede door eenduidige bebouwing. 
Langs dit stuk van de Kerkweg-Oost wordt met nieuwe 
bebouwing	aangesloten	op	de	bijzondere	bestaande	
witte villa’s.

Bouwblok afmaken
Nieuwe	bebouwing	wordt	ingezet	om	bouwblokken	af	te	
maken zodat er geen zicht meer is op achterkanten. Het 
Raadhuisplein	kan	hierdoor	een	verblijfskwaliteit	krijgen.

2.3 Deeluitwerking ruimtelijke visie

Overgang tussen bebouwing Passage en Kerkweg-Oost
Langs de Juliana van Stolberglaan en het Spoorpad is 
de maximale hoogte deels drie bouwlagen met een kap 
als overgang van de (nieuwe) hogere bebouwing aan de 
Passage en deels twee bouwlagen met een kap richting 
de bestaande bebouwing aan de Souburghlaan.
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bebouwing bestaand

bouwblokken

groen

water

spoorlijn

aan-	en	bijgebouwen	volgens	WABO

bouwvlak (maximaal 1 bouwlaag)

bouwvlak	hoofdmassa	(aantal	lagen	zie	locaties)

groene voortuin

rooilijn

accent architectuur

ontsluiting

mogelijke	langzaam	verkeer	route

nummering locaties5

HOOFDSTUK 3  EISEN BEBOUWING
3.1 Inleiding

In	dit	hoofdstuk	wordt	de	visie	vertaald	naar	
concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden en 
beeldkwaliteitseisen. Per locatie wordt aangegeven 
welke massa is toegestaan en vervolgens is aangegeven 
welke beeldkwaliteitseisen gelden. De tekst wordt 
ondersteund	met	referentiebeelden.	Deze	verbeelden	
niet	de	eindsituatie,	ze	zijn	slechts	ondersteunend	aan	
de	tekst.	De	tekst	is	altijd	leidend.	Naast	de	specifieke	
randvoorwaarden en eisen gelden er ook een paar 
algemene	randvoorwaarden	die	in	de	volgende	paragraaf	
worden beschreven.

3.2 Algemene randvoorwaarden

Uitgangspunten bouwhoogte
•	 2 bouwlagen + kap =

goothoogte: 6m / nokhoogte:10m
•	 3 bouwlagen + kap = 

goothoogte: 9m / nokhoogte:13m

Beperkt	afwijken	is	mogelijk	bij	het	toepassen	van	
een	hogere	begane	grond	of	verdiept	parkeren,	mits	
stedenbouwkundig verantwoord.

Materialen
Voor het gehele plangebied wordt het gebruik van 
kwalitatieve hoogwaardige en duurzame materialen 
nagestreefd.	Betonpannen	en	betonsteen	worden	
bij	voorbaat	voor	het	gehele	plangebied	uitgesloten.

Geregistreerde architecten
Om	het	kwaliteitsniveau	te	waarborgen,	wenst	de	
gemeente dat alleen geregistreerde architecten worden
ingeschakeld.

Hoekoplossingen
Hoekoplossingen	zijn	van	grote	invloed	zijn	op	het	
beeld van de openbare ruimte. Ook vervullen deze 
plekken een rol in de sociale controle van straten en 
groenvoorzieningen.	Het	ontwerp	van	de	betreffende	
woningen	/	gebouwen	dient	zodanig	te	zijn,	dat	vanuit	
de (woon) vertrekken voldoende zicht is op de openbare 
ruimte. Goede hoekoplossingen vervullen niet alleen 
een	belangrijke	rol	in	de	sociale	controle	maar	dragen	
ook	bij	aan	de	kwaliteit	van	het	gebied.	Hoekoplossingen	
dienen	bijzondere	aandacht	en	kwalitatief	hoogwaardig	
te worden uitgevoerd.

Bijgebouwen en erafscheidingen
Bijgebouwen	en	erfafscheidingen	die	zichtbaar	zijn	
vanuit	de	openbare	ruimte,	dienen	in	samenhang	met	de	
woning	in	dezelfde	geleding	te	worden	ontworpen	en	in	
bijpassende	materialen	te	worden	uitgevoerd.
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Locatie 1: individuele herkenbaarheid

Massa
•	 Hoofdmassa	overwegend	twee	bouwlagen	+	kap,	

incidenteel drie bouwlagen toegestaan
•	 Bebouwing	staat	op	rooilijn	of	maximaal	één	meter	

achter	de	rooilijn

Functie
•	 Wonen
•	 Op	de	begane	grond:	horeca	mogelijk

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Op	maaiveld	/	half	verdiept	/	verdiept
•	 Ontsluiting parkeren aan de achterkant
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Beeldkwaliteit
•	 Aansluiten	bij	historische,	gevarieerde	bebouwing	in	

de omgeving.
•	 Het	beeld	dient	gevarieerd	te	zijn	door	wisselende	

massa’s	en	architectuur,	elke	woning	dient	uniek	
te	zijn.	Hierbij	is	ook	de	detaillering	van	belang:	
verdiepte	kozijnen,	openstaande	luiken,	expressieve	
daklijsten,	trapjes	en	bordessen,	textuur	in	de	steen	
en diversiteit in kleur.

•	 Gevelopeningen	zijn	vertikaal	vormgegeven.
•	 Woningen moeten worden voorzien van een 

kapconstructie,	haaks	op	de	rooilijn.	Uitzonderingen,	
een	kap	parallel	aan	de	rooilijn	of	een	plat	dak	is	
mogelijk	ter	ondersteuning	van	het	gevarieerde	
beeld.

•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 
te sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing.	De	gevels	dienen	in	rode	of	bruintinten	
en in gebakken materiaal te worden uitgevoerd. Voor 
de gevelopeningen wordt de toepassing van hout 
voor	kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen in een antracietkleur. Glanzende pannen 
zijn	uitgesloten.

•	 Indien de woning maximaal één meter achter de 
rooilijn	wordt	geplaatst	wordt	de	zone	voor	de	
zwoning mee ontworpen en aangelegd met de 
woning.	De	zone	heeft	een	stenige	uitstraling,	
het aanbrengen van groene accenten in vaste 
bloembakken	is	mogelijk.

•	 De	achtergevel	dient	transparant	te	zijn,	zonder	
hoeken en met goede verlichting te worden 
ontworpen.
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Locatie 2: duurzaam casco behouden 

Massa
•	 Twee bouwlagen + dak

Functie
•	 School
•	 Wonen

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Parkeren uit het zicht

Beeldkwaliteit
•	 De school behoort tot het duurzaam casco van 

Waddinxveen,	het	dient	behouden	te	blijven.
•	 Indien herontwikkeling desondanks aan de orde is 

(bijvoorbeeld	omdat	het	gebouw	in	slechte	staat	is),	
dient	het	nieuwe	gebouw	in	dezelfde	stijl	te	worden	
gebouwd.	Dit	betekent	dezelfde	materialen,	kleuren,	
gevelopbouw,	dakconstructie.

•	 In het geval van een nieuw gebouw dient het 
parkeren uit het zicht opgelost te worden.
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Locatie 3: wonen aan een plein 

Massa
•	 Hoofdmassa	1:	maximaal	drie	bouwlagen	met	setback	richting	Julianastraat
•	 Hoofdmassa	2:	maximaal	drie	lagen	+	kap
•	 Hoofdmassa	3:	maximaal	twee	en	een	halve	laag	+	kap
•	 Bij	deze	locatie	is	een	hogere	begane	grond	gewenst	vanwege	de	flexibele	

invullingsmogelijkheden.	De	totale	hoogte	kan	dus	hoger	zijn	dan	aangegeven	op	blz		
13

•	 Bebouwing	staat	op	rooilijn	of	maximaal	één	meter	achter	de	rooilijn

Functie
•	 Wonen
•	 Zorg
•	 Geen detailhandel gewenst maar huidige oppervlak mag terug gebouwd worden

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Op	maaiveld	/	half	verdiept	/	verdiept
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Locatie 4: wonen aan een plein 

Massa
•	 Hoofdmassa:	maximaal	twee	bouwlagen	+	kap,	

incidenteel	drie	bouwlagen	+	kap	mogelijk
•	 Massa moet visueel worden opgedeeld in minimaal 

drie delen
•	 Bebouwing	staat	op	rooilijn	of	maximaal	één	meter	

achter	de	rooilijn

Functie
•	 Bestaande bebouwing: kantoor
•	 Nieuwbouw: wonen 

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Op	maaiveld	/	half	verdiept	/	verdiept
•	 Ontsluiting	nabij	de	aangegeven	pijlen
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Beeldkwaliteit locatie 3 & 4
•	 Traditioneel,	aansluitend	bij	bebouwing	in	omgeving.	

Voor de bebouwing aan het plein geldt dat een 
seriematiger	karakter	van	de	bebouwing	mogelijk	is.

•	 Gevelopeningen	zijn	vertikaal	vormgegeven.
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 

te sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing.	De	gevels	dienen	in	rode	of	bruintinten	
en in gebakken materiaal te worden uitgevoerd. 
Als accentkleur kan gekozen worden voor een 
gele / beige kleur worden toegepast. Voor de 
gevelopeningen wordt de toepassing van hout voor 
kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. Ook dient 
een	zorgvuldige	detaillering	bij	te	dragen	aan	een	
hoogwaardige architectuur. Gedacht kan worden 
aan	een	geleding	door	middel	van	metselverbanden,	
toepassen	van	luiken,	daklijsten,	natuursteen	
dorpels,	etc.		

•	 Op de hoek van locatie 4 staat een accent 
aangegeven,	dit	vanwege	de	prominente	ligging	van	
deze	hoek.	Het	accent	betekent	een	verbijzondering	
in	de	gevel	of	in	het	volume.

•	 Bebouwing moet worden voorzien van een 
kapconstructie,	parallel	of	haaks	op	de	rooilijn.	
De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen in een antracietkleur. Glanzende pannen 
zijn	uitgesloten.

•	 De	bebouwing	staat	op	de	rooilijn	of	maximaal	één	
meter	achter	de	rooilijn.	In	het	laatste	geval	wordt	
deze zone meeontworpen en aangelegd met de 
woning.

•	 Indien	er	voor	een	halfverdiepte	garage	wordt	
gekozen	mag	dit	niet	in	de	gevel	zichtbaar	zijn.	
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Locatie 5: versterken kwaliteiten bestaande profielen 

Massa
•	 Locatie	A/B/C1/D:	hoofdmassa	maximaal	twee	

bouwlagen + kap
•	 Locatie C2: maximaal drie bouwlagen + kap
•	 Locatie B: woningen staan op minimaal drie meter 

afstand	van	één	zij-erfgrens.	De	woningen	mogen	
via garages aan elkaar gekoppeld worden. Deze 
garages liggen minimaal drie meter achter de 
rooilijn.

•	 Locatie	D:	kavels	zijn	minimaal	twintig	meter	
breed,	woningen	staan	minimaal	drie	meter	van	
de	zijdelingse	erfgrens.	Massa	kan	eventueel	
gekoppeld worden indien aan de Kerkweg Oost 
maar	het	beeld	van	vrijstaande	panden	blijft	
bestaan.

•	 Locatie	A:	Bebouwing	staat	hoofdzakelijk	op	de	
rooilijn

Functie
•	 Locatie A/B: wonen
•	 Locatie C/D: wonen / kantoren / zorg

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Parkeren mag niet in de voortuin opgelost worden
•	 Op	maaiveld	/	half	verdiept	/	verdiept
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Beeldkwaliteit locatie 5A
•	 Aansluiten	bij	historische,	gevarieerde	bebouwing	in	

de omgeving.
•	 Het	beeld	dient	gevarieerd	te	zijn	door	wisselende	

massa’s	en	architectuur,	elke	woning	dient	uniek	
te	zijn.	Hierbij	is	ook	de	detaillering	van	belang:	
verdiepte	kozijnen,	openstaande	luiken,	expressieve	
daklijsten,	trapjes	en	bordessen,	textuur	in	de	steen	
en diversiteit in kleur.

•	 Gevelopeningen dienen verticaal vormgegeven te 
worden.

•	 Woningen moeten worden voorzien van een 
kapconstructie,	haaks	op	de	rooilijn.	

•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 
te sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing. Het toepassen van andere materialen 
is	mogelijk.	De	gevels	dienen	in	rode	of	bruintinten	
en in gebakken materiaal te worden uitgevoerd. 
Voor de gevelopeningen wordt de toepassing van 
hout	voor	kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	
Kunststof	materialen	worden	niet	toegestaan.	De	
dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	leisteen	
in	een	rode	of	een	antracietkleur.	Glanzende	pannen	
zijn	uitgesloten.

Impressie aanzicht nieuwe situatie A
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Beeldkwaliteit locatie 5B
•	 Aansluiten	bij	twee-onder-één-kap	of	vrijstaande	

woningen in de omgeving.
•	 Het	beeld	is	rustig	en	woningen	zijn	in	beeld	in	grote	

mate	gelijk.
•	 Woningen moeten worden voorzien van een 

kapconstructie,	parallel	aan	de	rooilijn.	
•	 Gevelopeningen dienen  horizontaal vormgegeven 

te worden.
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 

te sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing. De gevels dienen in lichte tinten en 
in gebakken materiaal te worden uitgevoerd (zie 
woningen omgeving). Voor de gevelopeningen wordt 
de	toepassing	van	hout	voor	kozijnen	en	deuren	
voorgeschreven.	Kunststof	materialen	worden	niet	
toegestaan.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen in een antracietkleur. Glanzende pannen 
zijn	uitgesloten.

•	 De	woningen	hebben	een	groene	voortuin,	parkeren	
wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

Impressie aanzicht nieuwe situatie B

Onder: referenties eenvoudige vorm (niet de juiste kleur)
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Beeldkwaliteit locatie 5C
•	 Aangesloten	bebouwing	of	opdelen	in	verschillende	

massa’s	is	beide	mogelijk.	
•	 Inspiratie	zijn	de	traditionele	woningen	aan	de	

Kanaaldijk	(zie	foto	boven	/	links).
•	 Hierbij	valt	in	de	eerste	plaats	te	denken	aan	het	

traditionalistische	bouwen	(Delftse	School),	maar	
ook	bijvoorbeeld	aan	het	werk	van	W.M	Dudok	uit	
deze periode. Het is niet de bedoeling de historische 
architectuur	te	kopiëren,	maar	het	gaat	om	het	
interpreteren	van	de	specifieke	stijlkenmerken,	
zoals	geprononceerde	ingangspartijen,	bijzondere	
venstervormen	en	venstercomposities,	gedecoreerd	
metselwerk en topgevels met gemetselde consoles 
en	bekroond	door	een	tuit	of	schoorsteen.

•	 Woningen moeten worden voorzien van een 
kapconstructie. 

•	 Gevelopeningen dienen  horizontaal vormgegeven 
te worden.

•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 
te sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing. De gevels dienen in rode / bruine tinten 
in gebakken materiaal te worden uitgevoerd. Voor 
de gevelopeningen wordt de toepassing van hout 
voor	kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. 

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen in een antracietkleur. Glanzende pannen 
zijn	uitgesloten.

•	 De	woningen	hebben	een	groene	voortuin,	parkeren	
wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

Impressie aanzicht nieuwe situatie C
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Beeldkwaliteit locatie 5D
•	 Voortzetten	van	beeld	van	vrijstaande	woningen.
•	 Aansluiten	bij	uitstraling	bijzondere	witte	villa’s	in	de	

omgeving.
•	 Elke woning is een unieke witte villa.
•	 De	gevels	dienen	hoofdzakelijk	in	wit	te	worden	

uitgevoerd.
•	 Kunststof	materialen	worden	niet	toegestaan.
•	 Glanzende	pannen	zijn	uitgesloten.
•	 De	woningen	hebben	een	groene	voortuin,	parkeren	

wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

Impressie aanzicht nieuwe situatie D
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Locatie 6: duurzaam casco behouden 

Massa
•	 Bouwvlak	hoofdmassa:	binnen	10m	van	de	rooilijn:	

bouwhoogte 9m / nokhoogte 13m
•	 Bouwvlak: maximaal 6m
•	 Bebouwing	staat	op	de	rooilijn

Functie
•	 Wonen
•	 Zorg
•	 Dienstverlening
•	 Detailhandel is niet gewenst

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein

Beeldkwaliteit
•	 Het voormalig postkantoor behoort tot het duurzaam 

casco	van	Waddinxveen,	het	dient	behouden	te	
blijven.

•	 Indien herontwikkeling desondanks aan de orde is 
(bijvoorbeeld	omdat	het	gebouw	in	slechte	staat	is),	
dient	het	nieuwe	gebouw	in	dezelfde	stijl	te	worden	
gebouwd.	Dit	betekent	dezelfde	materialen,	kleuren,	
gevelopbouw,	dakconstructie.

•	 In het geval van een nieuw gebouw dient het 
parkeren uit het zicht opgelost te worden.
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Locatie 7: versterken kwaliteiten bestaande profielen

Massa
•	 Locatie	A:	Hoofdmassa	maximaal	twee	bouwlagen	

+ kap
•	 Locatie	B:	Hoofdmassa	maximaal	twee	bouwlagen	+	

kap,	incidenteel	een	derde	laag	mogelijk
•	 Locatie	A/B:	Bebouwing	staat	op	de	rooilijn
•	 Locatie	A:	Twee-onder-één-kap	woningen	of	

vrijstaande	woningen	zijn	beide	toegestaan.	De	
woningen staan op minimaal drie meter van één 
zij-erfgrens.	De	woningen	mogen	via	garages	aan	
elkaar gekoppeld worden. Deze garages liggen 
minimaal	drie	meter	achter	de	rooilijn.

•	 Het	is	mogelijk	een	langzaam	verkeer	route	te	
ontwerpen	die	door	het	blok	loopt,	deze	route	zal	op	
de sociale veiligheid getoetst worden.

Functie
•	 locatie A: wonen
•	 locatie B: wonen / zorg / dienstverlening

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Op	maaiveld	/	half	verdiept	/	verdiept
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Beeldkwaliteit locatie 7A
•	 Aansluiten	bij	twee-onder-één-kap	of	vrijstaande	

woningen in de omgeving.
•	 Het	beeld	is	rustig	en	woningen	zijn	in	beeld	in	grote	

mate	gelijk.
•	 Woningen moeten worden voorzien van een 

kapconstructie,	parallel	aan	de	rooilijn.	
•	 Gevelopeningen dienen horizontaal vormgegeven te 

worden.
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan te 

sluiten op bestaande en aangrenzende bebouwing. 
De	gevels	dienen	in	lichte	tinten,	gecombineerd	
met	bruine	tinten,	in	gebakken	materiaal	te	worden	
uitgevoerd (zie woningen omgeving). Voor de 
gevelopeningen wordt de toepassing van hout voor 
kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. 

•	 Een	zorgvuldige	detaillering	dient	bij	te	dragen	aan	
een hoogwaardige architectuur. Gedacht kan worden 
aan	een	geleding	door	middel	van	metselverbanden,	
erkers,	bijzondere	raampartijen.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen in een antracietkleur. Glanzende pannen 
zijn	uitgesloten.

•	 De	woningen	hebben	een	groene	voortuin,	parkeren	
wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

Impressie aanzicht nieuwe situatie A 
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Beeldkwaliteit locatie 7B
•	 Aansluiten	bij	historische,	gevarieerde	bebouwing	in	

de omgeving.
•	 Het	beeld	dient	gevarieerd	te	zijn	door	wisselende	

massa’s	en	architectuur,	elke	woning	dient	uniek	
te	zijn.	Hierbij	is	ook	de	detaillering	van	belang:	
verdiepte	kozijnen,	openstaande	luiken,	expressieve	
daklijsten,	trapjes	en	bordessen,	textuur	in	de	steen	
en diversiteit in kleur.

•	 Bijzondere	uitwerking	plint	door	functie	en/of	
architectuur.

•	 Woningen moeten worden voorzien van een 
kapconstructie,	verschillende	kapvormen	zijn	
mogelijk:	zadeldak,	schilddak,	tentdak.

•	 De kleurstelling als het materiaal dient aan te 
sluiten op reeds bestaande en aangrenzende 
bebouwing. Het bestaande kleurenpalet is echter 
zeer	divers,	rode	tinten,	bruine	tinten	maar	ook	
wit	is	mogelijk.	De	gevels	dienen	hoofdzakelijk	
in gebakken materiaal te worden uitgevoerd 
eventueel gecombineerd met stucwerk. Voor de 
gevelopeningen wordt de toepassing van hout voor 
kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. Ook dient 
een	zorgvuldige	detaillering	bij	te	dragen	aan	een	
hoogwaardige architectuur. Gedacht kan worden 
aan	een	geleding	door	middel	van	metselverbanden,	
toepassen	van	luiken,	natuursteen	dorpels,	

bijzondere	daklijsten	of	uitstekende	kozijnen,	deze	
kunnen naast hout ook uitgevoerd worden in metaal.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen	in	een	rode	of	een	antracietkleur.	Glanzende	
pannen	zijn	uitgesloten.

Impressie aanzicht nieuwe situatie B
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Locatie 8: versterken bestaande groene kwaliteiten

Massa
•	 Naast bestaande maximaal twee nieuwe 

appartementenblokken toevoegen 
•	 Hoofdmassa	maximaal	5	bouwlagen	(vanaf	niveau	

Passage)
•	 Maximale	afmetingen	van	een	appartementenblok	is	

vijfentwintig	meter	bij	veertig	meter

Functie
•	 Wonen: appartementen

Parkeeroplossingen
•	 Op eigen terrein
•	 Parkeren	wordt	zoveel	mogelijk	onder	het	gebouw	

opgelost
•	 Ontsluiting	vindt	plaats	vanaf	de	Passage	
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Beeldkwaliteit
•	 Gebouw	is	alzijdig
•	 Het	gebouw	heeft	een	horizontale	geleding
•	 De entree ligt aan de Passage 
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient aan 

te sluiten op aangrenzende bebouwing. De gevels 
dienen	in	bruine	tinten,	in	gebakken	materiaal	te	
worden uitgevoerd met witte accenten. Voor de 
gevelopeningen wordt de toepassing van hout voor 
kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan.

•	 Een	zorgvuldige	detaillering	dient	bij	te	dragen	aan	
een hoogwaardige architectuur. 

•	 Bij	het	ontwerpen	van	het	gebouw	dienen	ook	
oplossingen	voor	afval,	bergingen	etc	meegenomen	
te worden.

Impressie aanzicht nieuwe situatie

linksboven en onder: referentie gebouwen in het groen rechtsboven en onder: referentie horizontaliteit
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Locatie 9&10: wonen aan het groen 

Massa
•	 Hoofdmassa	maximaal	twee	bouwlagen	+	kap,	

incidenteel volle derde laag toegestaan
•	 Bebouwing	staat	op	rooilijn

Functie
•	 Vrijwillige	transformatie	van	detailhandel	naar	(een	

combinatie	van)	wonen,	zorg	of	maatschappelijke	of	
financiële	dienstverlening

Parkeeroplossingen
•	 Op	eigen	terrein,	uit	het	zicht	opgelost	
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Beeldkwaliteit
•	 Traditionele	woningen	aansluitend	bij	omgeving.
•	 Het	beeld	is	rustig	en	woningen	zijn	in	beeld	in	grote	

mate	gelijk.	Bijzondere	ondergeschikte	elementen	
zijn	toegestaan.

•	 Woningen moeten worden voorzien van een 
kapconstructie,	parallel	aan	de	rooilijn.	

•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient 
aan te sluiten op bestaande en aangrenzende 
bebouwing. De gevels dienen in bruine tinten in 
gebakken materiaal te worden uitgevoerd. Voor 
de gevelopeningen wordt de toepassing van hout 
voor	kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. 

•	 Een	zorgvuldige	detaillering	dient	bij	te	dragen	
aan een hoogwaardige architectuur. Gedacht 
kan worden aan een geleding door middel van 
metselverbanden,	erkers,	bijzondere	raampartijen	of	
andere	bijzondere	bijzondere	elementen.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen	in	een	rode	of	antracietkleur.	Glanzende	
pannen	zijn	uitgesloten.

Impressie aanzicht nieuwe situatie Passage
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Locatie 11: wonen aan het groen nabij station en het 
nieuwe stadshart 

Massa
•	 Hoofdmassa:	maximaal	twee	bouwlagen	+	kap
•	 Locatie	A/B/C:	bebouwing	staat	op	rooilijn
•	 Locatie	A:	twee-onder-één-kap	woningen,	de	

woningen staan op minimaal drie meter van één 
zij-erfgrens.	De	woningen	mogen	via	garages	aan	
elkaar gekoppeld worden. Deze garages liggen 
minimaal	drie	meter	achter	de	rooilijn.	Rijwoningen	
zijn	eventueel	ook	mogelijk.

•	 Locatie	B/C:	rijwoningen
•	 Bebouwing	staat	op	rooilijn	of	maximaal	één	meter	

achter	de	rooilijn

Functie
•	 Wonen

Parkeeroplossingen
•	 Op	eigen	terrein,	achter	de	rooilijn
•	 Op	straat,	indien	dit	ingepast	kan	worden
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Beeldkwaliteit
•	 Traditionele	woningen	aansluitend	bij	omgeving.
•	 Het	beeld	is	rustig	en	woningen	zijn	in	beeld	in	grote	

mate	gelijk.
•	 Woningen moeten worden voorzien van een 

kapconstructie,	parallel	aan	de	rooilijn.	
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient 

aan te sluiten op bestaande en aangrenzende 
bebouwing. De gevels dienen in bruine tinten in 
gebakken materiaal te worden uitgevoerd (zie 
woningen omgeving). Voor de gevelopeningen wordt 
de	toepassing	van	hout	voor	kozijnen	en	deuren	
voorgeschreven.	Kunststof	materialen	worden	niet	
toegestaan. 

•	 Een	zorgvuldige	detaillering	dient	bij	te	dragen	
aan een hoogwaardige architectuur. Gedacht 
kan worden aan een geleding door middel van 
metselverbanden,	erkers,	bijzondere	raampartijen	of	
andere	bijzondere	bijzondere	elementen.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen	in	een	rode	of	antracietkleur.	Glanzende	
pannen	zijn	uitgesloten.

•	 De woningen aan locatie 11A hebben een groene 
voortuin,	parkeren	wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

•	 Bebouwing	op	de	hoeken	heeft	naar	beide	zijde	
oriëntatie	(voorbeeld:	foto	linksboven).

•	 Zijde	B/C/D	vormen	een	gesloten	bouwblok,	hoeken	
worden	afgemaakt	met	lage	bebouwing	(voorbeeld:	
foto	linksonder).	

Impressie aanzicht nieuwe situatie Stationsstraat
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Locatie 12: wonen aan het park

Massa
•	 Hoofdmassa:	maximaal	twee	bouwlagen	+	kap
•	 Twee-onder-één-kap	woningen	of	vrijstaand
•	 De woningen staan op minimaal drie meter van één 

zij-erfgrens.	De	woningen	mogen	via	garages	aan	
elkaar gekoppeld worden. Deze garages liggen 
minimaal	drie	meter	achter	de	rooilijn.	Rijwoningen	
zijn	ook	mogelijk.

Functie
•	 Wonen	of	maatschappelijke	voorzieningen

Parkeeroplossingen
•	 Op	eigen	terrein,	achter	de	rooilijn
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Beeldkwaliteit locatie C
(Indien bestaande bebouwing gesloopt wordt)
•	 Traditionele	twee-onder-één-kap	of	vrijstaande	

woningen
•	 Woningen moeten worden voorzien van een 

kapconstructie,	parallel	of	haaks	aan	de	rooilijn.	
•	 Gevelopeningen dienen horizontaal vormgegeven te 

worden.
•	 Zowel de kleurstelling als het materiaal dient 

aan te sluiten op bestaande en aangrenzende 
bebouwing.	De	gevels	dienen	in	bruine	of	witte	
tinten	in	gebakken	materiaal	of	stucwerk	te	worden	
uitgevoerd (zie woningen omgeving). Voor de 
gevelopeningen wordt de toepassing van hout voor 
kozijnen	en	deuren	voorgeschreven.	Kunststof	
materialen worden niet toegestaan. 

•	 Een	zorgvuldige	detaillering	dient	bij	te	dragen	
aan een hoogwaardige architectuur. Gedacht 
kan worden aan een geleding door middel van 
metselverbanden,	erkers,	bijzondere	raampartijen	of	
andere	bijzondere	bijzondere	elementen.

•	 De	dakbedekking	kan	bestaan	uit	dakpannen	of	
leisteen	in	een	rode	of	antracietkleur.	Glanzende	
pannen	zijn	uitgesloten.

•	 De	woningen	hebben	een	groene	voortuin,	parkeren	
wordt	achter	de	rooilijn	opgelost.

Impressie aanzicht nieuwe situatie Jan Dorrekenskade-Oost
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hoofdontsluiting

woonstraten

horecastraat

stationsplein

raadhuisplein

groen en water
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4.1 Inleiding

Voor een samenhangende en leesbare openbare ruimte 
is	het	van	belang	om	de	profielen	eenduidig	in	te	richten.	
Hierna wordt toegelicht wat dit betekent voor de inrichting 
van	de	profielen	en	de	verschillende	verblijfsplekken	in	het	
gebied.	Bij	de	uitwerking	van	de	hierna	geschetste	visie	
openbare ruimte is het van belang dat deze getoetst wordt 
aan het civieltechnisch programma van eisen.

4.2 Profielen

Er	zijn	drie	belangrijke	uitgangspunten	voor	de	inrichting	
van	de	profielen	in	het	plangebied.

1. Onderscheid tussen woonstraten en hoofdstructuur 
Leesbaarheid en samenhang wordt mede bereikt door 
een eenduidige inrichting. Onderscheid tussen de 
materialisering	van	de	woonstraten	en	de	hoofdstructuur	
draagt	hier	aan	bij.	

2. Continu inrichten
Wisselende	inrichting	wordt	vaak	als	rommelig	ervaren,	dit	
kan	voorkomen	worden	door	de	profielen	over	de	gehele	
lengte	hetzelfde	in	te	richten.

3. Kerkweg en Passage verbinden
Het	herstellen	van	de	historische	lijn	draagt	ook	bij	aan	de	
leesbaarheid van de openbare ruimte. 

4.3 Materialisering profielen

Materialisering hoofdstructuur
•	 rijbaan:	asfalt
•	 trottoir:	grijze	betonstegels
•	 fietspad:	rode	tegels/klinkers
•	 beplanting:	grote	bomen	passend	bij	schaal	straat

Materialisering woonstraten 
•	 rijbaan:	grijze	(beton)klinkers
•	 trottoir:	grijze	betonstegels
•	 fietspad:	niet	aangegeven
•	 beplanting:	hagen,	kleine	bomen	passend	bij	schaal	

straat

HOOFDSTUK 4  EISEN OPENBARE RUIMTE
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4.3 Verblijfsplekken

Er	is	een	aantal	plekken	die	bijzondere	aandacht	krijgen	en	
waar	wordt	ingezet	op	kwalitatief	hoogwaardige	inrichting.
Deze plekken worden hierna verder uitgewerkt.

Park
Het bestaande park is prachtig. Met de ontwikkeling van 
locatie 8 kan het park uitgebreid worden. Er wordt ingezet 
op	het	uitbreiden	van	de	bestaande	kwaliteiten	namelijk:	
•	 hoogteverschil
•	 openheid	en	zichtlijnen
•	 zitmogelijkheden
•	 wandelmogelijkheden

Nesse
Deze	bijzondere	straat	met	het	aangename	verblijfskarakter	
is al goed ingericht. Ontwikkelingen aan deze straat dienen 
bij	te	dragen	aan	dit	bestaande	beeld	met	de	volgende	
eigenschappen:
•	 straat	en	verblijsruimte	(auto	is	te	gast)
•	 bijzondere	materialen
•	 ruimte voor terrassen
•	 groene elementen
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Stationsplein
In de huidige situatie is al een aanzet gedaan voor een 
groene	plek.	Het	is	echter	erg	open	en	niet	aantrekkelijk	om	
te zitten. De ruimte naast het station is echter de entree van 
Waddinxveen en daarom past hier extra inzet op kwaliteit. 

Op dit plein wordt ingezet op een groene kwaliteit met 
hagen,	gras	met	bomen	en	zitmogelijkheden.

Raadhuisplein
Op dit plein wordt ingezet op doorzetten van de bestaande 
kwaliteiten. Het is een stenig plein in rood/gele tinten. 
De stenige inrichting kan verzacht worden door het 
toevoegen	van	halfverharding,	het	aanbrengen	van	hagen	
en bomen. 
De auto is te gast op het plein. Parkeerplaatsen dienen met 
hagen te worden omzoomd.


