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3.3.3 Beeldkwaliteiteisen De Marke II 

3.3.3.1 Stedenbouw en architectuur 

Stedenbouwkundig ontwerp van De Marke II  bron: SAB, 2010 

 
Het stedenbouwkundig ontwerp wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Hieronder worden de 
eisen toegelicht ten aanzien van de beeldkwaliteit van fase 1.  
 
Deelgebieden 
Ten aanzien van de beeldkwaliteit en stedenbouwkundige opzet is aansluiting gezocht 
bij de kenmerken van de twee landschappen: Het Essen-Kampenlandschap en het 
ontginningslandschap. Hierdoor krijgt men een verassende wijk met twee gezichten. 
Dit komt naar voren in de verkaveling, de architectuur, het materiaal en kleurgebruik 
en in de openbare ruimte. In dit hoofdstuk worden de karakteristieken omgevormd 
naar beeldkwaliteitseisen voor de eerste fase: Essen-Kampenlandschap.  
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Deelgebied Essen-Kampenlandschap 

Algemeen 
Verbijzonderingen en accenten
Kenmerkend voor een informele en dorpse sfeer is dat men zich identificeert met zijn 
straat en zijn woning. Men kan zich oriënteren binnen een dorp aan de hand van bij-
zondere gebouwen of groenelementen.  
 
De kaart ‘rooilijn en oriëntatie’ geeft een overzicht van de gewenste oriëntatiebepalen-
de locaties. In de planvorming, zowel op stedenbouwkundig als architectonisch ni-
veau, moet aandacht worden besteed aan de volgende bijzondere aspecten:  
 Een aantal woningen hebben een bijzondere positie (bijvoorbeeld doordat ze in 

een zichtlijn of op een bijzondere plek staan) en vormen daardoor beeldbepalende 
elementen. Het is wenselijk om op deze punten architectonisch af te wijken ten op-
zichte van de hele wijk. Dit kan bijvoorbeeld door een hoogteaccent, kleuraccent of 
materiaalaccent. Op deze manier verhogen deze woningen het gevoel voor oriën-
tatie in de wijk. (roze sterren) 

 De groene brinken maken hier ook onderdeel van uit. (groene sterren) 
 De zichtlijnen richting het landschap worden open gehouden. 
 Daar waar zijgevels grenzen aan de openbare ruimte is sprake van een dubbelzij-

dige oriëntatie. (zijde zwarte lijn)  
 De bouwmassa van de rijwoningen wordt geleed door bijvoorbeeld het toevoegen 

van dakkapellen of topgevels (zadeldak of plat dak). (paarse lijnen) 
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Rooilijn/oriëntatierichting, zichtlijnen + accenten 

Architectuur
Een dorps en informeel beeld wordt bereikt door het realiseren van variatie in de be-
bouwing. Die variatie kan bereikt worden door: 
 Te variëren in bouwmassa dus hoogte, breedte, diepte, kapvormen, dakhelling en 

goothoogte. 
 Te variëren in de geleding van de gevel. De middelen hiertoe zijn o.a.: een sprong 

in de gevel, toepassing van verschillende materialen, de vormgeving van de gevel-
openingen bijvoorbeeld met een bloemkozijn of juist een diepe negge en de plaat-
sing van de gevelopeningen. 

 Het beperken van herhaling. Dus voorkomen van identieke woningen naast elkaar. 
In het geval van een rijwoning geldt met name de geleding van de rij. 

 

Geleding van de bouwmassa van rijwoningen  Dubbelzijdige oriëntatie op de hoeken 

 

Verspringende rooilijn+oriëntatierichting 

Strakke rooilijn+oriëntatierichting 

Zichtlijnen 

Bebouwingsaccenten

Groene accenten 

Geleding rijtjeswoningen 
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3.3.3.2 Deelgebied ‘Essen/Kampenlandschap’ 
Bebouwingstypologie 
 Vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en rijwoningen in een infor-

mele mix. Informele en traditionele uitstraling. 

Bouwmassa 
 Woningen aan de Elsweg één laag met kap, uitzondering kavels einde stationsweg 

i.v.m. hoogteaccent(twee bouwlagen met kap). Maximaal twee bouwlagen met een 
kap. Wonen in de kap is toegestaan mits er sprake is van een kapvorm. 

 Accentueren dakrand door een overstek en een brede goot 
 De twee kappers en vrijstaande woningen hebben een eigen uitstraling, dus an-

ders dan de buurman. 

Rooilijn en plaatsing op kavel 
 De rooilijn verspringt tussen 3 en 6 meter vanaf de perceelgrens.  
 De woning mag gedraaid op het perceel staan.  
 Er mag bij voorkeur niet gebouwd worden in dezelfde rooilijn als het aangrenzend 

erf.  
 De minimale verspringing tussen de bebouwing is bij voorkeur minimaal 1 meter.  

Oriëntatie en entree 
 De woningen hebben in hoofdzaak een oriëntatie op de straat. Die oriëntatie blijkt 

uit de situering van de belangrijkste ruimten van de woning aan de kant van de 
straat en de ligging en vormgeving van de entree.  

 De woningen op de hoek van twee straten hebben een dubbele oriëntatie. De wo-
ningen aan het meest zuidelijke deel van het plangebied oriënteren zich aan drie 
kanten. (richting Tweede Elsweg, de hoofdtoegang en richting het buitengebied. 

 
Parcellering
 Benadrukken van de individuele woning. Dit is met name van belang voor de 

vormgeving van de twee-onder-één-kapwoningen. De twee geschakelde twee-
onder-één-kapwoningen zijn bij voorkeur niet identiek en symmetrisch. Dit wordt 
bereikt door geen herhaling of symmetrie toe te passen. Voor de rijwoning geldt 
dat een rij onderbroken geleed wordt door variatie in het dakvlak en in de gevel.  

 De rijwoningen dienen geleed te worden door bijvoorbeeld verspringende kapvorm, 
gevelverspringing, erkers etc. 
 

Materialen 
 Donkerkleurig robuuste baksteen 
 Donkere pan 

 

Informele, dorpse uitstraling door verschil in typologie, rooilijn, oriëntatie, hoogte. Geen symmetrie, donker 

baksteen, overstekken en benadrukken entrees. 
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3.3.3.3 Erf 

Overgang privé-openbaar, erfafscheidingen 
 Kwaliteitsscheidingen tezamen met het woningontwerp mee-ontwerpen en indie-

nen met de bouwaanvraag. 
 Kwaliteitsscheidingen dienen duurzaam te zijn en bijvoorbeeld een groene uitstra-

ling te hebben; referentiebeelden zijn een gemetselde voet van bijvoorbeeld 40 cm 
hoog en daarboven een stalen of houten rasterwerk dat met klimplanten is be-
groeid. 

3.4 Conclusie 

De planontwikkeling sluit zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven aan op 
zowel provinciale als gemeentelijke ruimtelijke doelstellingen. 

Geleding in gevel bij rijtjes  Dakoverstek 

De twee-onder-één-kapwoning: 

geen herhaling, geen symmetrie 


