
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

INHOUDSOPGAVE 

 

           Blz. 

INLEIDING 1 
1       De tweede fase van de Bornsche Maten 1 
2       Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan  1 
3       Definitie en status kaartbeelden 1 
4       Leeswijzer  3 

DEEL I: STEDENBOUWKUNDIG PLAN 5 
1       Ruimtelijke uitgangspunten  5 
2       Ruimtelijke opbouw 2e fase  7 
         2.1 Bornsche Beeklaan 11 

2.2 Het Bornsche Beekpark 15 
2.3 De bufferzone 19 

3      PROGRAMMA          23 
4      VERKEERSSTRUCTUUR        25 
5      WATERHUISHOUDING         27 
6      GROEN EN SPELEN         29 
 
DEEL II: BEELDKWALITEITSPLAN: Tuinstad en de Vossenbeekzone     31 
1      De buurt            31 
        1.1 Ruimtelijke opzet         31 
        1.1.1 Tuinstad          31 
        1.1.2 De Vossenbeekzone        31 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

        1.2   Bebouwing en architectuur        35 
        1.2.1 Tuinstad          35 
        1.2.2 De Vossenbeekzone        37 
 
2      De deelgebieden            39 
        2.1 Tuinstad          39 
        2.1.1 Bornsche Beeklaan         40 
        2.1.2 De Omloop          40  
        2.1.3 De Tuin          40 
        2.1.4 De Rand: Mekkelhorstweg, Vossenbeekzone, Bufferzone     41 
        2.2 De Vossenbeekzone         41 
 
3      Erfscheidingen            43 
        3.1 Tuinstad          43 
        3.2 De Vossenbeekzone         43 
 
4      Overzichtsmatrix en kaarten        43 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 

  
 - 1 -  

INLEIDING 

1 DE TWEEDE FASE VAN DE BORNSCHE MATEN 

In oktober 2002 is door de gemeenteraad van Borne het 

“Structuurplan Uitbreiding Borne” vastgesteld. Dit vormt de 

onderlegger voor het op (korte) termijn mogelijk maken van 

de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en 

werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen. De Bornsche 

Maten is in het structuurplan aangewezen als het gebied om de 

woningbouwtaakstelling gestalte te geven. 

 

In het “Masterplan Bornsche Maten” (januari 2004) wordt het 

stedenbouwkundig ontwerp voor circa 2.700 woningen in de 

wijk vastgelegd. Het masterplan vormt het toetsingskader voor 

alle stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Bornsche Maten 

en heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan 

“Bornsche Maten” dat in oktober 2004 werd vastgesteld. 

 

De eerste fase van de Bornsche Maten bestond uit de 

woonbuurten Nieuw Borne en Oost Esch. 

Tuinstad en De Vossenbeekzone is met Singelwonen onderdeel 

van de tweede fase van de woningbouwontwikkeling, te 

ontwikkelen aan de oostzijde van de Bornse Beek. Aan de 

noordzijde grenst het plandeel aan de Veste (het toekomstige 

wijkcentrum), aan de oostzijde aan de bufferzone met 

Hengelo, waarin geen woonbebouwing mogelijk is en aan de 

westzijde aan het Bornsche Beekpark (de groene huiskamer 

van de wijk). In dit rapport wordt het stedenbouwkundigplan 

en beeldkwaliteitsplan van Tuinstad en De Vossenbeekzone 

beschreven.  

 

2 HET STEDENBOUWKUNDIG- EN  BEELDKWALITEITSPLAN 

Voorliggend rapport beschrijft het stedenbouwkundigplan en 

de beeldkwaliteitseisen voor de buurten Tuinstad en De 

Vossenbeekzone. In het stedenbouwkundigplan (deel I) 

worden de ruimtelijke opbouw, het programma, de 

verkeersstructuur, de waterhuishouding en het groen en 

spelen beschreven. Dit deel vormt de basis voor het (juridisch) 

uitwerkingsplan waarin alle relevante en wenselijke 

stedenbouwkundige eisen richting architectonische uitwerking 

zijn vastgelegd. In het beeldkwaliteitsplan (deel II) zijn de 

belangrijkste beeldkwaliteitseisen vastgelegd met betrekking 

tot de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. 

Dit vormt het toetsingskader voor de Welstandscommissie 

Bornsche Maten.  

 

3 DEFINITIE EN STATUS KAARTBEELDEN 

De gebruikte verkavelingstekening  is een illustratieve 

rekenprent; deze is niet bindend en bevat binnen de gegeven 

hoofdstructuur nog enige mate van flexibiliteit. Voor deze 

kaart geldt:  

- de hoofd- en substructuren liggen vast. Nutsvoorzieningen 

kunnen van deze lijnen gebruik maken; 

- in overleg met het projectbureau en voor zover passend 

binnen het bestemmingsplan, kan van de grenzen tussen 

uitgeefbaar en niet-uitgeefbaar worden afgeweken;  

- de verdeling in aantallen en soorten woningen is met 

geringe afwijkingen vrij zolang deze passen binnen de in  
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het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 

aangegeven eisen;  

- overige afwijkingen zijn niet mogelijk.  

De overige kaartbeelden uit het beeldkwaliteitsplan zijn wel 

bindend (toetsingskader) maar zijn, ten gunste van de 

genoemde flexibiliteit, niet zeer gedetailleerd.  

 

Het beeldkwaliteitsplan is een product van de 

projectorganisatie Bornsche Maten, waarin naast de gemeente 

Borne diverse private partijen zitting hebben. 

Het beeldkwaliteitsplan zal worden vastgesteld door de 

gemeenteraad en dient naast het bestemmingsplan als 

richtinggevend en toetsingskader voor bouwplannen. 

De toetsing zal plaatsvinden door een specifieke 

welstandscommissie.  

 

Op het moment dat de woningen zijn gerealiseerd, wordt het 

meer globale beeldkwaliteitsplan “Tuinstad en De 

Vossenbeekzone”  uitgewerkt tot een gedetailleerde 

welstandsparagraaf en toegevoegd aan de welstandsnota van 

de gemeente. Deze is toegespitst op bewaking van dan 

gerealiseerde architectonische  karakteristieken van individuele 

bouwwerken, daar waar het beeldkwaliteitsplan meer 

kwalitatieve randvoorwaarden per straat of deelgebied 

beschrijft. 

 

4 LEESWIJZER  

In voorliggend rapport worden eerst (in deel I) uitgangspunten 

voor en ruimtelijke hoofdelementen van het stedenbouwkundig 

plan voor de tweede fase beschreven in relatie tot de 

omgeving. In dit hoofdstuk worden ook de aspecten verkeer, 

water en groen voor Tuinstad en De Vossenbeek toegelicht. 

Daarna (in deel II) volgt de beschrijving van de beeldkwaliteit 

voor Tuinstad en De Vossenbeekzone, zowel voor de 

bebouwing als voor de openbare ruimte. De belangrijkste 

toetsingscriteria voor de beeldkwaliteit zijn in een 

overzichtsmatrix samengevat.  
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DEEL I: Stedenbouwkundig plan  

 

1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 

Het duurzame groenblauwe raamwerk van de Bornsche Maten 

omkadert de zeven woonbuurten. De woonbuurten verschillen 

van elkaar door de stedenbouwkundige opbouw, de 

architectonische uitwerking en de inrichting van de openbare 

ruimte. De te ontwikkelen tweede fase ligt ten oosten van het 

Bornsche Beekpark en vormt, samen met een groene 

bufferzone, de overgang naar de bedrijfsterreinen van de 

gemeente Hengelo.  

 

De hoofdontsluiting 

De Bornsche Beeklaan is de hoofdontsluitingsweg van 

Bornsche Maten. Hierop is autoverkeer gepland en 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (busverbinding) mogelijk. De 

weg heeft een groene uitstraling en een breed profiel, vanwege 

de te respecteren geluidshinderzone. 

 

Bornsche Beekpark en bufferzone 

Het Bornsche Beekpark is centraal gelegen tussen de Bornse 

Beek en de nieuwe hoofdontsluiting van de woonwijk, en 

vormt het intermediair tussen de diverse buurten. De 

bufferzone vormt letterlijk een groene buffer tussen de 

bebouwde gebieden van Borne en Hengelo, maar tevens een 

verbinding tussen grootschalige groengebieden ten noorden en 

zuiden van het plangebied. Het Bornsche Beekpark en de 

bufferzone vormen belangrijke onderdelen van het duurzame 

groenblauwe raamwerk van de Bornsche Maten. 

 

 

De woonbuurten 

Aan de oostzijde van de Bornse Beek zijn de woonbuurten 

Singelwonen en Tuinstad geprojecteerd, ingeklemd tussen het 

Bornsche Beekpark en de bufferzone. Deze buurten worden 

van elkaar onderscheiden door De Vossenbeekzone. Ze 

vormen samen met de andere toekomstige buurten aan de 

oostzijde van de beek, een meer besloten begeleiding van het 

Bornsche Beekpark dan de buurten van de eerste fase. Deze 

keuze is gemaakt omdat aan deze zijde ook de 

hoofdontsluiting van de Bornsche Maten is gelegen. Tevens 

vormt de rand van deze buurten de belangrijkste wand van het 

Bornsche Beekpark. De tweede fase kent een iets hogere 

woningdichtheid dan de eerste fase. De buurten vragen om 

een efficiënte verkaveling, die desalniettemin aantrekkelijk is. 

 

Tuinstad en Singelwonen 

vormen een meer besloten 

begeleiding van het 

Bornsche Beekpark 

Tweede fase tussen de 

hoofdontsluiting, het 

Beekpark en de Bufferzone 
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2 RUIMTELIJKE OPBOUW 2E FASE 

Tuinstad, De Vossenbeekzone en het Singelwonen verschillen 

van elkaar in ruimtelijke opzet, de uitstraling van architectuur 

en openbare ruimte.  

 

Tuinstad, een romantische woonbuurt 

350-400 woningen met een éénduidig ruimtelijk karakter, 

refererend aan de stijl van het traditionele tuindorp. De buurt 

vormt een sterke eenheid met een centraal gelegen 

groengebied en een interne ringstructuur. De architectuur is 

onderling afgestemd en genuanceerd in de detaillering. Deze 

buurt vormt een duidelijk herkenbare eenheid; zowel aan 

binnen- of buitenzijde als van binnen naar buiten.  

 

De Vossenbeekzone 

15 woningen met een éénduidig karakter. Belangrijk is het 

contrast met zowel Tuinstad als het Singelwonen. Het vormt 

een bastiljon achtig complex, opgebouwd rond een 

binnenplein, met zowel een aantrekkelijke binnen- als 

buitenzijde.  

 

Singelwonen, een gevarieerde woonbuurt 

200-250 woningen met een gevarieerd karakter, zowel 

eigentijds als meer traditioneel. De heldere ruimtelijke opzet 

wordt gekenmerkt door een licht gebogen (half) open 

blokverkaveling in oost-west richting vanaf de Bornsche 

Beeklaan. Aan de zuidzijde is Singelwonen gezichtsbepalend 

voor de entree van Borne; aan de westzijde gezichtsbepalend 

voor de wand van het Bornsche Beekpark. 

 

Bindende en bijzondere elementen 

De Bornsche Beeklaan en de langzaam verkeersroutes vormen 

bindende elementen tussen de woonbuurten, samen met de 

groene omlijsting: Bornsche Beekpark, bufferzone en de 

groenzone langs de Vossenbeek tussen Singelwonen en 

Tuinstad. Hier wordt een bijzondere woonbuurt ontworpen als 

onderdeel van deze groenzone. Delen van de bebouwingswand 

langs de hoofdontsluiting moeten eveneens een bijzondere 

uitstraling krijgen. In de openbare ruimte geldt dit voor de 

buurtparkjes van Tuinstad en Singelwonen en de Bongerd in 

het Bornsche Beekpark. 

 

In de volgende paragrafen worden enkele ruimtelijke 

hoofdelementen nader beschreven.  
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Singelwonen met oost-west verkaveling, 

Tuinstad met interne ringstructuur 

Bijzondere elementen: Bornsche 

Beeklaan, langzaam verkeersroutes en 

groene omlijstigin 

Bindende elementen: Bornsche Beeklaan, 

langzaam verkeersroutes en groene 

omlijsting 
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Indicatieve verkaveling 
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2.1 Bornsche Beeklaan 

De Bornsche Beeklaan vormt de hoofdontsluitingsweg van de 

Bornsche Maten, met naar verwachting 7.000 tot 9.500 

autobewegingen per dag. Deze hoofdontsluiting wordt qua 

uitstraling zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van het 

Bornsche Beekpark middels een licht gebogen lijnvoering en 

aankleding met bomen in grasbermen.  

 

De hoofdontsluiting biedt ruimte aan autoverkeer en 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Belangrijke noord-zuid 

gerichte langzaam verkeersroutes bevinden zich op de 

ventweg van de Bornsche Beeklaan en in het Bornsche 

Beekpark. In de groenzone tussen de hoofdontsluitingsweg en 

de ventweg is ruimte voor de opvang en retentie van 

hemelwater en voor parkeren. 

 

Remming snelheid auto’s 

De snelheid van auto’s wordt geremd door (in principe) licht 

gebogen bruggen (over de Bornse Beek en, indien financieel 

haalbaar, over de Vossenbeek). Ook de aansluitingen van de 

woonbuurten op de Bornsche Beeklaan en de kruisingen met 

langzaam verkeersroutes werken verkeersremmend door de 

uitvoering in de vorm van plateaus. 

In de latere fases moeten ook een plein ter hoogte van De 

Veste, een brug over de Slangenbeek en een rotonde ter 

hoogte van de Hemmelhorst de snelheid van verkeer 

verminderen.  
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Bornsche Beeklaan en Beekpark ter 

hoogte van SIngelwonen 
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2.2       Het Bornsche Beekpark 

Het Bornsche Beekpark is het wijkpark van de gehele Bornsche 

Maten en is bepalend voor de ruimtelijke identiteit van de 

nieuwe woonwijk (”Bornsche Maten is die wijk met dat mooie 

centrale park”). 

Het park grenst aan de 2e fase en is bepalend voor het 

woonmilieu van de aangrenzende bebouwing. De vorm volgt 

uit de loop van de Bornse Beek, met 2 grote meanders, het 

behoud van de Bongerd als eenheid van bebouwing, vijver en 

beplanting en de vloeiende boog in de hoofdontsluiting. 

 

Een gebruikspark 

Het Bornsche Beekpark heeft als hart van de wijk een centrale 

ligging en is vanuit de diverse woonbuurten goed bereikbaar. 

Het moet een afwisselend park worden met besloten delen 

(zoals de Bongerd en aangrenzend een schoolgebouw) en open 

delen met zichtlijnen op aangrenzende bebouwing. 

Het is tevens een gebruikspark met voet- en fietspaden, 

verblijfsplekken en speelvoorzieningen. Ter hoogte van De 

Veste moet op termijn een veilige oversteek worden 

gerealiseerd, als onderdeel van het pleinontwerp.  

Een belangrijke fietsroute loopt van noord naar zuid door het 

park en kan ook door skaters worden gebruikt. 

 

Ecologie en water 

De Bornse Beek en het Bornsche Beekpark maken onderdeel 

uit van een ecologische verbinding tussen Landgoed Twickel en 

de zones langs de Deurningerbeek. De aanleg van een reeks 

van poelen langs de beek, als ecologische stapstenen voor 

amfibieën, is een van de maatregelen in het kader van natuur-

compensatie. In dit verband is ook het behoud van de vijver 

bij De Bongerd van belang. 

Het Bornsche Beekpark vervult een functie voor regionale, 

maar ook voor lokale wateropvang en retentie (= vertraging 

van de afvoer van water). Hiertoe worden delen van het park 

afgegraven, zodat ze in tijden van veel neerslag onder water 

kunnen lopen.  

 

Eerste fase van het Bornsche Beekpark 

Het park bestaat uit deelgebieden, die door de noord-zuid 

lopende Bornse Beek, de Bornsche Beeklaan en de fietsroute 

worden gerelateerd tot een éénheid. De eerste fase van het 

park is gekoppeld aan Singelwonen en Tuinstad en bestaat uit 

3 deelgebieden: 

- deelgebied ten zuiden van de Vossenbeek dat wordt 

afgegraven ten behoeve van de opvang van water; 

- deelgebied ten noorden van de Vossenbeek, met sport- en 

spelfunctie; 

- deelgebied rond de Bongerd met handhaving van 

boombeplanting, vijver en cultuurhistorische waarden. 

Direct ten noorden van de Bongerd wordt een nieuwe 

kleinschalige school ontwikkeld. Deze wordt gebouwd in de 

boerderij typologie van de Bongerd-bebouwing. Hierdoor 

ontstaat er een samenhangend cluster  met bebouwing 

centraal in het park.  
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2.3 De bufferzone 

De bufferzone tussen de (in de toekomst) bebouwde gebieden 

van Borne en Hengelo, maakt net als het Bornsche Beekpark 

onderdeel uit van het groenblauwe raamwerk van de Bornsche 

Maten. De noord-zuid gerichte bufferzone legt verbindende 

relaties tussen het gebied ten zuiden van de Bornsche Maten 

en het buitengebied. Daarnaast beslaat de bufferzone de 

geluidszonering industrielawaai van het bedrijventerrein 

Westermaat.   

 

Wallenlandschap 

Middels een compositie van wallen (0,5-3 meter) wordt langs 

de Europalaan en Brittaniëlaan de bedrijfsbebouwing van 

Hengelo aan het zicht onttrokken. Tegelijkertijd wordt hierdoor 

de groene bufferzone ter hoogte van Tuinstad ruimtelijk meer 

bij de bebouwingsrand betrokken, te versterken door: 

- de buitenste wallen met bomen en heesters te beplanten. 

Deze beplanting kan overgaan in beplantingsgroepen in de 

bufferzone; 

- de wallen te ontwerpen als elementen met bredere en 

smallere zones, met speelplekken, voet- en 

fietsverbindingen, etc.; 

- een aantal wallen tegen de Brittaniëlaan en Europalaan te 

leggen en de aanwezige Vossenbeek naar het westen te 

verschuiven en onderdeel te maken van de groene 

bufferzone (nader te onderzoeken). 

 

 

 

De Vossenbeek 

De parkachtige bufferzone loopt over in de groene 

geledingszone tussen Singelwonen en Tuinstad. De 

Vossenbeek is drager van deze zone en loopt vanuit de 

bufferzone naar het Bornsche Beekpark. De geledingszone 

herbergt speelplekken en wandelpaden en heeft een functie 

voor waterretentie vanuit Singelwonen en Tuinstad.  In de 

groene geledingszone wordt een cluster bijzondere woningen 

(De Vossenbeekzone) gebouwd.  
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3 PROGRAMMA  

 

In de illustratieve verkavelingschets is een 

woningbouwprogramma opgenomen, dat is gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten. 

 

 Tuinstad Vossenbeek 

zone 

Totaal  

Projectmatig   Aant. Perc. 

Rijwoningen 

klein 

25 -- 25 6% 

Rijwoningen 

groot 

94 -- 94 24% 

2-onder-1 

kap 

woningen 

148 -- 148 38% 

Vrijstaande 

woningen 

37 15 52 13% 

Particulier     

2-onder-1 

kap 

woningen 

29 -- 29 7% 

Vrijstaande 

woningen 

46 -- 46 12% 

Totaal  379 15 394 100% 

 

 

Deze fase kent een iets hogere dichtheid dan de eerste fase, 

waarin geen sociale woningbouw is gepleegd. De hoek-en 

tussenwoningen in de binnenring en rond het buurtpark 

bevatten sociale huur en goedkope koopwoningen (onder 

ander voor starters op de woningmarkt). 

Binnen de vrije kavels (uitgifte aan particulieren) worden naast 

vrijstaande woningen ook twee-onder-één-kap woningen 

gerealiseerd. Voor deze vrije kavels worden in meer of 

mindere mate beeldregie-regels vastgesteld. Een ander deel 

van de vrijstaande woningen wordt als projectbouw 

uitgevoerd, met name daar waar het ruimtelijk beeld een hoge 

mate van rust en éénduidigheid vraagt.  

De Vossenbeekzone kent een eigen programma en eigen 

beeldkwaliteitsweisen. De ligging tussen het Singelwonen en 

Tuinstad en de ligging aan de Vossenbeek, zijn de aanleiding 

om hier projectmatig (met een grote mate van samenhang) te 

ontwikkelen.  

 

De in de illustratieve schets gerealiseerde aantallen zijn 

weergegeven in de tabel. Nevenstaande kaart geeft de 

aantallen woningen per bouwblok weer. Bij de nadere 

uitwerking van de buurt mag daar alleen gemotiveerd en zeer 

beperkt van worden afgeweken. 
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4 VERKEERSSTRUCTUUR   

 

De Bornsche Beeklaan vormt de hoofdontsluiting voor de 

tweede fase. Op de Bornsche Beeklaan geldt een maximum 

snelheid van de 50 km/u.   

 

Woonbuurten 

De woonbuurten worden ingericht als 30 km/h gebied en zijn 

allen aangesloten op de Bornsche Beeklaan. Autoverkeer van 

buurt naar buurt is alleen mogelijk via de Bornsche Beeklaan. 

Alleen voor hulpdiensten worden directe verbindingen tussen 

de buurten aangelegd. De interne ring van Tuinstad krijgt één 

aansluiting op de Bornsche Beeklaan.  

De Vossenbeekzone wordt ontsloten op de buitenring van 

Tuinstad. 

 

Parkeren 

In de woonbuurten wordt gestreefd naar het beperken van een 

door auto’s gedomineerd straatbeeld. Bij twee-onder-één-kap 

woningen en vrijstaande woningen geldt als eis dat, naast de 

garage, ruimte moet zijn voor 2 opstelplaatsen voor auto’s op 

eigen erf. Daarnaast is er rekening gehouden met 0,7 ppl./won 

voor bezoekers. Parkeren voor rijwoningen en bezoekers wordt 

in de openbare ruimte ingepast: 1,8 ppl./won. 

 In openbare ruimte Op de kavel 

Rijwoningen 1,8 0 

2-onder-1 kap 

woningen 

0,7 2 

Vrijstaande 

woningen 

0,7 2 

Langzaam verkeer 

De buurten zijn onderling middels langzaam verkeersroutes 

met elkaar verbonden. Voor wandelaars en fietsers worden 

meerdere aansluitingen op het Bornsche Beekpark 

gerealiseerd.  

Belangrijke langzaam verkeersroutes in de tweede fase: 

- doorgaande routes in oost-west richting: 

Deurningerweg, Mekkelhorstweg 

- doorgaande routes in noord-zuid richting: ventweg 

langs de Bornsche Beeklaan en hoofdroute van het Bornsche 

Beekpark. 

- buurtroutes: centraal door de woonbuurten van de 

tweede fase, een wandelroute in het Bornsche Beekpark en 

een route langs de Vossenbeek. 

- ook in de groene bufferzone worden 

wandelmogelijkheden aangelegd. 

 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

In de plannen is rekening gehouden met de aanleg van een 

HOV-lijn. Het is mogelijk het HOV-tracé vanuit Hengelo-

Westermaat, via de Europalaan, Brittaniëlaan en 

Mekkelhorsterweg naar de Veste te leiden, waar gehalteerd 

wordt. Ook is het mogelijk vanuit Westermaat via de rotonde 

een route te laten lopen via de Singelwonen naar de Bornsche 

Beeklaan. Op korte termijn kan het tracé over de Bornsche 

Beeklaan naar het zuiden worden getrokken met een halte 

voor Singelwonen. Op langere termijn, in het uiteindelijke 

beeld van de Bornsche Maten, kan het tracé via de Veste 

worden doorgetrokken richting Stroom Esch en Borne.  
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5 WATERHUISHOUDING  

 

In de Bornsche Maten wordt gestreefd naar het vertragen en 

zoveel mogelijk zichtbaar afvoeren van hemelwater. De 

buurten binnen de tweede fase kennen een iets hogere 

dichtheid dan die in de eerste fase. Door een hoger percentage 

uitgeefbare gronden dan in de eerste fase, is er in de 2e fase 

minder openbare ruimte beschikbaar in de directe omgeving 

van de woningen voor het zichtbaar afkoppelen. De 

omringende groenzones (langs de Bornsche Beeklaan, 

Mekkelhorst, de bufferzone en de Vossenbeek) bieden wel 

mogelijkheden voor het zichtbaar maken van retentie en 

afvoer van water. Daar worden wadi’s en beeklopen ingepast. 

Infiltratie- en overstortvoorzieningen kunnen bij de uitwerking 

van de openbare ruimte worden verbijzonderd. Om de 

hoeveelheid wadi’s langs de randen en de afstanden tot de 

wadi’s te beperken, zal in de openbare ruimte gebruik gemaakt 

worden van water doorlatende verharding. Hierdoor zijn 

minder wadi’s nodig bij behoud van infiltratiecapaciteit.  

 

De Vossenbeek loopt tussen Singelwonen en Tuinstad, met een 

brug bij de passage van de  Bornsche Beeklaan. De 

Vossenbeek loopt door tot de verlaagde zone langs de Bornse 

Beek. Daar kan het water vanuit de hoger gelegen 

Vossenbeek, via bijvoorbeeld een cascade, omlaag lopen. 
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6 GROEN EN SPELEN 

 

 Met het Bornsche Beekpark, de Vossenbeek en de bufferzone 

 is de directe omgeving van de woonbuurten goed van groen 

 voorzien. De Bornsche Beeklaan moet een groenstructuur van 

 formaat gaan vormen. Deze hoofdontsluiting wordt voorzien 

 van vier rijen bomen in de groene (midden- en zij-) bermen. 

 Daardoor wordt de route optisch bij het Bornsche Beekpark 

 betrokken. De oost-west langzaam verkeersroutes (oude 

 landwegen) worden eveneens begeleid door laanbeplanting en 

 brede groene bermen. 

 

Groene langzaam verkeersroute 

De langzaam verkeersroute die in noord-zuid richting door de 

buurten loopt, zal ook grotendeels door groen worden 

begeleid. De exacte invulling zal echter per buurt verschillen. 

Er zal een meer informeel karakter worden nagestreefd 

karakter, sterk afwijkend van de met formele lanen beplante 

Bornsche Beeklaan. Een mogelijkheid is om toeven 

berkenbomen (meerdere bomen dicht bij elkaar geplant) in het 

gras te planten, bijvoorbeeld zonder hagen in Singelwonen en 

met hagen in Tuinstad. 

 

Spelen 

Speelplekken worden sociaal veilig gesitueerd en de inrichting 

wordt goed afgestemd op de omgeving.  Speelvoorzieningen 

voor de jongste kinderen (2-5 jaar) liggen in de woonstraten 

en de buurtparken/-pleinen. Voorzieningen voor de 6-12 

jarigen (klim- en klautertoestellen, klein trapveldje) liggen in 

de buurtparken, langs de Vossenbeek en in de groene 

bufferzone. 

De speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 12 jaar 

(basketbalveld, trapveld) liggen vooral in het Bornsche 

Beekpark en deels in de groene bufferzone en langs de 

Vossenbeek. 

De sport- en speelvoorzieningen in het Bornsche Beekpark 

fungeren tevens als mogelijke buitenspeelruimte van de 

scholen in de Bornsche Maten. 

 

Tuinstad  

De interne ringstructuur krijgt een consequent profiel, waarin 

(fruit)bomen en hagen een belangrijke rol spelen. 

De centraal gelegen hof wordt gedeeltelijk voor parkeren benut 

en voor de rest als speel- en buurtgroen, wederom met hagen 

en (fruit)bomen in het gras. 

 

De Vossenbeekzone 

Dit buurtje wordt geheel opgebouwd rond een uitgeefbaar 

binnenplein. Het karakter zal afhangen van de uiteindelijk 

gekozen architectuur en materialisering.  
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Indicatieve verkaveling 
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DEEL II: BEELDKWALTEITSPLAN: Tuinstad en de 

Vossenbeekzone 

 

1 DE BUURT 

1.1. Ruimtelijke opzet  

1.1.1.    Tuinstad 

Tuinstad wijkt qua architectuur en uitstraling duidelijk af van 

Singelwonen en de Veste zodat aan de Bornsche Beeklaan als 

totaal een gevarieerd beeld ontstaat. De beoogde sfeer 

refereert aan de oorspronkelijke tuindorpen van begin vorige 

eeuw. Het is een integraal ontworpen woonbuurt, waarbij met 

meerdere middelen (stedenbouwkundig, architectonisch en 

inrichting openbare ruimte) wordt geprobeerd een sterke 

ruimtelijke samenhang te realiseren.  

 

De ruimtelijke opzet wordt gekenmerkt door: 

- uitstraling buurt: een éénduidig ruimtelijk, meer 

romantisch karakter, maar wel met diverse 

woningcategorien; een expressieve totaal-uitstraling, door 

uitvoering in een lichte baksteen, zodat er een duidelijk 

onderscheid is met Singelwonen en de toekomstige Veste; 

- de Bornsche Beekparkwand: een hoogwaardige, meer 

besloten en stedelijke begeleiding van de hoofdontsluiting; 

zonder voortuinen, tenzij souterrain met opgang wordt 

toegepast, dan smalle voorzone; 

- sterke interne samenhang: door het centraal gelegen 

groengebied en een interne ringstructuur; 

- één markante entree: uitkomend op de interne ringweg, 

met een consequent profiel met bomen, hagen en 

parkeervoorzieningen; 

- centraal gelegen woonhof: diverse woningen om een tuin, 

met alleen bestemmingsverkeer, parkeren, groen, spelen 

en een wadi in het midden; 

- Noord-zuid langzaamverkeersroute: de langzaam 

verkeersroute met groenzone, die door het midden van de 

buurt loopt; 

- ligging aan de bufferzone: met boomgroepen, 

niveauverschillen, waterpartijen en speelplekken 

parkachtig ingericht.   

 

1.1.2 De Vossenbeekzone 

 

De ontwikkeling in de zone rond de Vossenbeek zorgt voor een 

onderscheid in woonmilieu’s tussen Tuinstad en het ten zuiden 

ervan geprojecteerde Singelwonen. Daarbij maakt het 

optimaal gebruik van de kwaliteiten die de omgeving biedt: 

wonen aan de Vossenbeek. Het project wordt gezien als een 

projectmatige ontwikkeling van geschakelde of vrijstaande 

woningen rond een in principe geheel uitgeefbaar 

binnenterrein. Aan de buitenzijde dient het buurtje aan alle 

zijden aantrekkelijk te worden vormgegeven: geen 

achterkanten maar op de omgeving georiënteerde woningen.  
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1.2.        Bebouwing en architectuur 

1.2.1.     Tuinstad 

Architectuur 

Tuinstad moet één architectuur-samenwerkingsgebied worden. 

De architecten vormen een collectief en moeten zoveel 

mogelijk toewerken naar één samenhangend ruimtelijk beeld, 

met genuanceerde verschillen, zoals voor vele tuindorpen zo 

kenmerkend is. Dit betekent dat voor de particuliere kavels 

ook een architect uit dit collectief gekozen dient te worden.  

Van belang voor de aansturing van variatie, binnen het 

gewenste totaalbeeld, zijn ruimtelijke themas: pleinen, 

straten, stegen, hoekpunten, poorten en ligging om de 

centrale tuin. 

De architectuur is genuanceerd in haar detaillering. Elementen 

als poorten, trappen, tuinmuren, hekwerken tussen 

gemetselde kolommen, erkers, balkons, loggias, 

overkappingen boven entrees, pergolas, etc. zijn van belang, 

meer dan niet functionele ornamenten. 

Rijwoningen zijn nooit lang, worden afgewisseld met andere 

woningtypen en krijgen details die individualiteit benadrukken, 

bijvoorbeeld smalle dakkapellen die de dakgoot onderbreken. 

 

Het ontwerpen van de openbare ruimte dient gelijk op te lopen 

met de uitwerking van de architectuur. Bomen worden niet 

alleen in rijen langs straten geplant, maar ook individueel of in 

groepen daar waar rooilijnen terugliggen. 

 

 

Rooilijnen  

In Tuinstad is, ten behoeve van een tuinstedelijk beeld, sprake 

van de mogelijkheid om de voorgevel rooilijnen te laten 

verspringen met maximaal 1 meter ten opzichte van de 

bouwgrens. Alleen daar waar bijzondere hoekoplossingen 

gerealiseerd moeten worden en waar de woningen grenzen 

aan de bufferzone, is, ten behoeve van een gewenste of 

noodzakelijke grotere flexibiliteit, een bouwblok aangegeven 

waarbinnen de woningen gerealiseerd dienen te worden.  

 

Materialisering en kleur 

Tuinstad wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan 

woningen binnen één architectuurthema: woningen in lichte 

tinten met rode daken en daarmee een opvallende uitstraling. 

In overleg met de ontwikkelende partijen en architecten zal 

een steen (kleur en textuur) worden gekozen. Deze afspraken 

over materiaal en kleurgebruik gelden ook voor alle 

particuliere kavels binnen Tuinstad. 

 

Het toepassen van kappen (zadeldak) is (voor alle woningen 

binnen Tuinstad) verplicht, in een rood-oranje kleur en met 

een nokrichting evenwijdig aan de weg (verschil met 

Singelwonen aan de Bornsche Beeklaan). Dwarskappen 

ondergeschikt aan de langskappen is incidenteel teogestaan.  

Ook de architectonische details als trappen, tuinmuren, 

poorten, kolommen e.d. worden in dezelfde lichte steen 

uitgevoerd ten behoeve van de ruimtelijke samenhang. 

Overkappingen, pergolas, balkons e.d. mogen in andere 

materialen als hout en metaal worden gerealiseerd. 

De éénduidige uitstraling van Tuinstad is ten behoeve van de 

herkenning van deze buurt als ‘één tuinstad’ van groot belang.  
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Tuinstad Bornsche Maten: licht gekleurde baksteen en oranje-rood gebakken pan 
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Naar binnen toe, om de tuin, kunnen aan de lichte gevels van 

de woningen andere elementen, kleurvlakken en 

baksteentinten worden toegevoegd.  

Net als in de Singelwonen zal in de inrichting van de openbare 

ruimte overwegend baksteen worden toegepast in een rood-

bruin kleurige klinker (gelijk aan de 1e fase). Naast bomen 

worden regelmatig hagen voorgeschreven, om ook in de 

openbare ruimte een eigen karakter en ruimtelijke samenhang 

te realiseren. 

 

Architectuureenheden  

De woonbuurt Tuinstad is vanuit haar ruimtelijke opzet onder 

te verdelen in 4 deelgebieden: de Bornsche Beeklaan, de 

Omloop, de Tuin en de rand Mekkelhorstweg, Vossenbeekzone, 

bufferzone. 

Elk deelgebied vormt een architectuureenheid, met een eigen 

programma en een architectuurstijl, die binnen het totaalbeeld 

past, voor wat betreft verschijningsvorm, detaillering, 

dakvorm, materiaalgebruik en kleurstelling. 

De vereiste sterke afstemming tussen de vier 

architectuureenheden maken van Tuinstad één 

architectuursamenwerkingsgebied. Door de projectorganisatie 

Bornsche Maten (waarin de gemeente met 2 grote 

ontwikkelende partijen samenwerkt) zal er een beperkt aantal 

architecten (bijvoorbeeld 6) worden geselecteerd die, in nauwe 

samenwerking met elkaar, alle woningen in Tuinstad gaan 

ontwerpen. Dit betekent dat zowel de projectmatige woningen 

als de particuliere woningen door één van deze architecten 

worden uitgewerkt. Hierdoor wordt de voor een tuinstad zo 

kenmerkende architectonische samenhang optimaal bereikt.  

 

Per deelgebied worden hierna de belangrijkste ruimtelijke en 

beeldkwaliteitsaspecten beschreven. Daarbij spelen 

repeterende themas een belangrijke rol. Een overzicht van 

ruimtelijke kwaliteitseisen staat in de matrix. 

 

1.2.2 De Vossenbeekzone 

De Vossenbeekzone dient uitgewerkt te worden als een 

stedenbouwkundige eenheid, geheel met onderlinge 

samenhang maar in contrast met de omgeving van Tuinstad 

en Singelwonen. Hoe en met welke architectuur het plan 

verder uitgewerkt wordt is vrijgelaten. Er is een maximaal 

bouwvlak aangegeven waarbinnen de ontwikkeling 

gerealiseerd dient te worden.  
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Tuinstad: profiel binnenring 

Tuinstad: profiel buitenring / rand Tuinstad: profiel entree 
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2      DE DEELGEBIEDEN 

2.1      Tuinstad 

2.1.1    Bornsche Beeklaan 

Aan de Bornsche Beeklaan wordt één hoogwaardig, stedelijk 

en expressief beeld voor de hele woonbuurt voorgeschreven. 

Alle woningen hebben een lichtgekleurde gevel en een oranje-

rode kap. De nokrichting van de kappen ligt evenwijdig aan de 

Bornsche Beeklaan. De architectonische detaillering is 

genuanceerd. 

 

De maximale bestemmingsplanhoogte van 11 meter moet voor 

een deel worden benaderd. Daartoe moeten woningen bij 

voorkeur worden “opgetild”: souterrain 1 tot 1,5 meter 

beneden maaiveld, opgang naar de voordeur (souterrain ook 

met trap bereikbaar, metalen hek rondom laaggelegen 

voorruimte). Deze hogere woningen kunnen worden 

afgewisseld met woningen van 2 lagen met een kap. Lager 

bouwen is niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke thema’s aan de Bornsche Beeklaan zijn: 

- verbijzondering van de hoekpunten ter plaatse van de 

Vossenbeekzone en de toekomstige Veste; 

- verbijzondering van de entree van Tuinstad, middels hogere 

hoekaccenten en symmetrie in de wandvorming ten opzichte 

van deze entree. 

 

Er hoeft niet strak in één rooilijn te worden gebouwd. Kleine 

verspringen tot 1 meter zijn toegestaan en zelfs gewenst ter 

plaatse van de hoekpunten en de entree van Tuinstad.  

 

Er zijn geen voortuinen anders dan de souterrains en 

opgangen, trappen en stoepen voor de woningen (in 

combinatie met lage hekwerken).  

 

Aandacht voor ‘symmetrie-as’, voordeuren, oriëntatie en 

poortgebouw ‘naar de tuin’ 
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2.1.2 De Omloop 

 

Alle woningen hebben de oranje-rode kap, evenwijdig aan de 

ringvormige buurtontsluitingsweg en de lichtgekleurde gevel. 

Het programma is gevarieerd. Aan de Omloop liggen veel 

twee-onder-één-kap woningen, regelmatig afgewisseld met 

enkele korte rijen woningen en vrijstaande woningen. 

Verspringingen tot 1 meter ten opzichte van de rooilijn zijn 

toegestaan. 

 

De architectonische detaillering is genuanceerd: erkers, 

balkons, loggias, dakkapellen, overkappingen boven entrees, 

pergolas, etc. 

Er zijn voortuinen, met hagen als terreinafscheidingen. 

Combinatie tussen hekwerken (al of niet met gemetselde 

kolommen) en hagen is mogelijk.  

 

De architecten moeten verder naar evenwicht zoeken tussen 

ruimtelijke eenheid en variatie, aan de hand van de  thema’s: 

- repetitie van 4 (projectmatig te ontwikkelen) pleinen in de 

hoeken, met terugliggende rooilijnen aan de buitenzijde, een 

bijzonder hoekpand aan de binnenzijde, autovrije plateaus, 

geen bomenrijen, maar zo mogelijk grotere solitaire bomen; 

de woningen hebben 2 lagen met een kap; 

- 4 straten tussen de pleinen, met bomenrijen, hagen en 

parkeerplaatsen; de woningen hebben 1 of 2 lagen met een 

kap zowel projectmatig als particulier (alleen een aantal kavels 

aan de buitenzijde van de Omloop) ontwikkeld; 

 

- verbijzondering van de entrees (telkens met projectmatig te 

ontwikkelen woningen) vanaf de rand en naar de tuin, langs de 

langzaam verkeersroute, middels accentvorming en aan de 

westzijde middels poortvorming. 

 

2.1.3 De Tuin 

 

In het hart van Tuinstad ligt een groen woonhof. De 

architectuur aan dit hof wijkt af van die aan de ringstructuur, 

maar blijft binnen het totaalbeeld: lichte woningen met rode 

daken. Aan de lichte gevels mogen andere elementen, 

kleurvlakken en baksteentinten worden toegevoegd. De 

architectonische detaillering is wederom genuanceerd. In de 

hoogte van de woningen kan gevarieerd worden: 1 of 2 lagen 

met kap. 

 

Er zijn geen voortuinen aan de west- en oostzijde. Het gevoel 

van gezamenlijk wonen aan een hof wordt bevorderd door 

collectieve grasbermen tot aan de voorgevels met voetpaden 

naar de voordeuren. De Tuin bestaat uit een wadi en verder 

gras met bomen en speelmogelijkheden en collectieve 

parkeerplaatsen. 
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Belangrijke thema’s in de Tuin zijn: 

- 2-zijdige orientatie \ accentvorming bij entrees van de noord-

zuid gerichte langzaam verkeersroute; 

- repetitie van 4 hoekoplossingen aan de west- en oostzijde;  

- poortvorming west- en oostzijde afstemmen op Omloop. 

 

2.1.4 De rand: Mekkelhorstweg, Vossenbeekzone, bufferzone 

 

De meer extensief bebouwde zijden langs de Mekkelhorstweg, 

de Vossenbeek en de bufferzone, verschillen in dichtheid 

duidelijk van de Bornsche Beeklaan, maar minder in 

architectuur en materialisering. 

 

Aan de noord-, oost- en zuidrand worden veel vrijstaande 

woningen gebouwd. Om de kenmerkende eenheid van 

Tuinstad te bewaren, moeten deze op gevoelige plaatsen in 

projectbouw worden uitgevoerd. Dit zijn de hoekpunten van en 

de entrees in de rand. Voor de andere woningen moeten 

kopers een ontwerper kiezen uit het collectief van architecten, 

die de andere woningtypen van Tuinstad ontwerpt. Hierdoor en 

door toepassing van dezelfde lichte steen en dakpan kan een 

koper zijn eigen woning laten ontwerpen zonder ver af te 

wijken van het totaalbeeld. 

 

Alle woningen staan in 1 rooilijn en hebben hagen 

voorgeschreven op de terreingrens. Aan de Mekkelhorstweg en 

Vossenbeekzone moet in 2 lagen met kap worden gebouwd. 

Langs de bufferzone is de hoogte vrij en mag in 1 laag of 2 

lagen met kap worden gebouwd. Woningen met 1 laag zonder 

kap, dus bungalows, zijn in Tuinstad niet toegestaan (wel in 

Singelwonen). 

 

Toepassing van en combinatie met andere materialen dan 

baksteen en andere kleurvlakken in de gevels, is toegestaan, 

maar duidelijk ondergeschikt aan de lichtgekleurde baksteen. 

Genuanceerde architectonische detaillering is gewenst: erkers, 

balkons, loggias, dakkapellen, overkappingen boven entrees, 

pergolas, etc. 

 

2.2    De Vossenbeekzone 

 

In de groenzone langs de Vossenbeek wordt een bijzonder 

ensemble ontworpen: geschakelde woningen met een groot 

begane grond-oppervlak en gedeeltelijk een opbouw.   

 

Dit ensemble wordt ontsloten vanaf de zijde van Tuinstad en 

begrensd door de beek aan de zijde van Singelwonen.  

 

In stijl met de architectuur moet een uniforme afscheiding 

worden ontworpen om de kleinere tuinen. Zo voegt dit 

ensemble zich het best in een parkachtige setting en maakt 

het zich duidelijk los van Tuinstad en Singelwonen. 

Om dit laatste te versterken is het materiaalgebruik vrij. 



 
 
 
 
 
 
 

 - 42 -  



 
 
 
 
 
 
 

  
 - 43 -  

 

3        ERFAFSCHEIDINGEN 

3.1       Tuinstad 

Erfafscheidingen zijn in Tuinstad beeldbepalend en dragen in 

hoge mate bij aan de ruimtelijke samenhang, zowel 

voorkanten als zijkanten die aan de openbare weg gelegen 

zijn. 

 

Op veel plaatsen worden hagen als erfafscheidingen aan de 

voorzijde voorgeschreven. Hagen van liguster of beuk (exacte 

soort nog nader te bepalen) moeten een uniforme groene 

uitstraling geven. 

 

Langs de noord-zuid gerichte langzaam verkeersroute en 

andere zijkanten die aan openbare zones grenzen, worden 

hogere (1.80-2.00 meter) met klimop begroeide hekwerken 

voorgesteld.   

 

Langs de Bornsche Beeklaan zijn meer stedelijke oplossingen 

mogelijk: souterrains en opgangen, trappen en stoepen voor 

de woningen (in combinatie met lage hekwerken). Alle 

bouwkundige voorzieningen zijn afgestemd op de architectuur. 

De erfafscheidingen van de entreewoningen van Tuinstad 

worden voorzien van hoogwaardig vormgegeven muren.   

 

3.2          De Vossenbeekzone 

Dit project dient zowel aan de binnenzijde als naar buiten toe 

‘af’ te zijn. De erfafscheidingen spelen daarin een belangrijke 

rol. In deze projectmatige ontwikkeling dienen de 

erfscheidingen naar buiten toe in ieder geval in samenhang 

met de architectuur ontworpen te worden. Door gebouwde 

erfscheidingen te eisen wordt het gewenste contrast van het 

project met de omgeving versterkt. 

 

 

4          OVERZICHTSMATRIX EN KAARTEN 

De hiervoor beschreven aspecten met betrekking tot 

beeldkwaliteit is in een aantal kaarten (zodat de situering 

helder is) en een matrix (zodat gekwantificeerd en getoetst 

kan worden) weergegeven. Een aantal van deze aspecten is in 

het bestemmingsplan geregeld. De plankaart en de 

voorschriften dienen bij de architectonische uitwerking als 

basis. 



 
 
 
 
 
 
 

 - 44 -  

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 - 45 -  



 
 
 
 
 
 
 

 - 46 -  

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 - 47 -  



 
 
 
 
 
 
 

 - 48 -  

 

Tuinstad: romantisch, referentie tuindorp, rode kappen (zadeldak), lichte baksteen; details als erkers, balkons, hekken, poorten, trappen en collectief groen: gras met 

bomen, hagen. 

Georganiseerde variatie: Tuinstad is 1 architectuursamenwerkingsgebied; een collectief aan architecten werkt hier intensief samen.  

De hierna onderscheiden zones hebben een specifiek programma, sterkere onderlinge afstemming en repeterende thema’s (onder bijzonderheden). 

De repeterende thema’s zijn bedoeld om in het samenspel architectuur - openbare ruimte rust en samenhang te krijgen, typerend voor een Tuindorp. 

 

  Programma 

*) 

Rooilijn Hoogte + kap Kap + nok Materiaal 

kleur kap 

Materiaal  

+ kleur gevel 

Erfscheiding Bijzonderheden \ Themas 

Bornsche 

Beeklaan 

40 rij 

 

In 1 rooilijn 

bouwen, 

verspringingen 

tot 1 meter 

toegestaan 

2+, 3+ 

(evt. opgetild 

met souterrain) 

Max. 11 m. 

35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood 

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen 

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

Voor: stoep 

of trap, evt. 

hekwerk; 

Zij op 

hoeken: 

muur+groen 

Hogere bouwblokken, 

wandvorming naar park: 

Thema 1: verbijzondering van 

de hoekpunten + de entree 

Thema 2: symmetrie in wand 

t.o.v. de entree+ hoekaccenten 

De Omloop 

Straat 

11 vrij  

75 2-1 kap 

32 rij 

4 vrije 

kavels 

31 2-1 kap 

kavels 

 

In 1 rooilijn 

bouwen, 

verspringingen 

tot 1 meter 

toegestaan 

1+, 2+ 

Bij 

onderdoorgang: 

2+, 3+ 

Max. 11m. 

35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood 

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen 

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

 

Voor: haag 

Zij: hek + 

groen 

Repetities in gevelbeeld Omloop 

Thema 1: straten refereren 

ruimtelijk sterk aan elkaar  

Thema 2: entrees lv-route 2-

zijdige oriëntatie \ accent, 

afstemmen op Rand en Tuin 

De Omloop  

Plein  

16 vrij 

8 2-1 kap 

8 rij 

Buitenhoek: max. 

bouwgrens 

Binnenhoek: in 1 

rooilijn bouwen, 

verspringingen 

tot 1 meter  

2+ 35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood 

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen 

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

Voor: haag, 

uitgezonder

d de 

hoekpanden 

Repetities in gevelbeeld Omloop  

Thema: repetitie van 4 

ruimtelijk en programmatisch 

gelijke pleinen in de hoeken 

van de Omloop 
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toegestaan 

De Tuin 39 2-1 kap  

32 rij 

Buitenhoek: max. 

bouwgrens 

Overig: in 1 

rooilijn bouwen, 

verspringingen 

tot 1 meter  

toegestaan 

2+, 1+ 

Oostelijke rij: 

2+ 

35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood 

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen; evt. 

toevoeging van 

donkere 

kleurvlakken  

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

Voor: haag 

Zij: hek + 

groen 

Rijwoningen 

west en oost 

zonder 

voortuin, 

wel 

collectieve 

groenstrook 

Samenhang gevelbeeld om tuin  

Thema 1: entrees lv-route 2-

zijdige oriëntatie  \ accent, 

afstemmen op Omloop 

Thema 2: repetitie van hoek-

oplossingen  

Thema 3: poort in west- en 

oostwand, afstemmen op 

Omloop 

Rand 

Mekkelhorstweg 

Vossenbeekzone 

4 vrij 

14 2-1 kap 

6 2-1 kap 

kavels 

32 vrije 

kavels 

In 1 rooilijn 

bouwen, 

verspringingen  

tot 1 meter 

toegestaan 

2+ 35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood 

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen 

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

 

Voor: haag 

Zij: hek + 

groen 

 

Eenheid in stijl en ruimtelijke 

opbouw, variatie in detail; 

bouw-pakket \ modulair 

bouwen 

Thema: entrees lv-route 2-

zijdige oriëntatie \ accent, 

afstemmen op Omloop 

Rand 

Bufferzone 

4 vrij 

8 2-1 kap 

12 vrije 

kavels 

Max. bouwgrens  1+, 2+ 

Hoeken: 2+ 

35-55 ˚ 

Nokrichting 

evenwijdig 

aan de 

weg**) 

Oranje-rood  

gebakken 

pan 

Licht gekleurde 

baksteen 

Genuanceerde 

architectonische 

detaillering 

Voor: haag 

Zij: hek + 

groen 

Architect kiezen uit het 

collectief 

Vossenbeekzone 

Bijzonder 

ensemble 

15 

(geschakeld) 

vrij 

1 architectonisch 

geheel 

1-, 2- 1 laag, evt. 

opbouw 

Geen 

kappen 

Vrij, anders dan 

Tuinstad en 

Singelwonen 

gebouwd 

 

Een als eenheid ontworpen 

ensemble, dat zich sterk voegt 

in parkachtige setting 

*) geringe afwijkingen van het programma zijn, na overleg met de projectorganisatie, toegestaan 

**) dwarskappen, ondergeschikt aan langskap incidenteel toegestaan 
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