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3

Inleiding
In dit beeldkwaliteitsplan worden de huidige kwaliteiten en wensen ter verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van de Botenbuurt omschreven. Dit om de buurt ook in de toekomst een fijne leefomgeving te laten
zijn en de cultuurhistorische waarden te behouden.
Een aantal onderdelen worden in dit stuk apart omschreven:
De openbare ruimte
Appartementen
Eengezinswoningen

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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1 De Botenbuurt
1.1

DNA, stedenbouw

De Botenbuurt is één van de buurten uit het oorspronkelijk plan voor Emmeloord. De kenmerken van dit plan
zijn op dit moment nog goed zichtbaar;
De structuur, met de verkavelingsrichtingen noord-zuid en oost-west
De (lange) semi-gesloten woonblokken, deze benadrukken de verkavelingsrichting
Oriëntatie op de openbare ruimte
Het stadsfront
Krachtige groenstructuur
Ruime straatprofielen en groene oevers
Over het algemeen redelijk traditionele architectuur
Accenten bij hoeksituaties
Meer stads dan dorps

1.2

Bestaande karakter

De Botenbuurt kent een mengeling van stadse en dorpse eigenschappen. De oude stadsrand, Zuiderkade en
Schoenerstraat, is het meest stedelijk. Dit ligt vooral besloten in de combinatie van maatvoering van de
openbare ruimte aan de Zuiderkade, de Urkervaart en de maatvoering van de bebouwing. De vormgeving en
architectuur neigt meer naar het dorpse; 3 lagen recht opgetrokken met pannendak van traditionele
Hollandse rode pan met schoorstenen en bescheiden balkon. Dit resulteert in een bijzondere
bebouwingswand aan de Zuiderkade met karakter.
Het gebied noordelijk van de oude stadsrand kenmerkt zich als dorps. Woonstraten met een klassiek profiel
met voortuinen van verschillende grootte en eenvoudige volumes van twee of drie bouwlagen uit rode
baksteen met een flauwe kap voorzien van rode pan. Schoorstenen en balkons/entrees geven ritme aan de
blokken. Opvallend aan de buurt is dat iedere gevelwand een andere gevelcompositie kent.

Figuur 1 | Gevelcomposities grondgebonden woningen, v.l.n.r. Punter- en Klipperstraat, Bossulaan, Botterstraat, Schokkerwal en
Koggestraat
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Figuur 2 | Appartementen aan de Zuiderkade

1.3

Figuur 3 | Architectuur appartementen, Schoenerstraat

Nieuwbouw

Met de huidige nieuwbouw willen we aansluiten bij het bestaande en eigen karakter. Vriendelijke woonstraten
en meer stedelijke randen. Kenmerken van het oorspronkelijk plan welke in de loop der jaren wat verwaterd
zijn kunnen nu en in toekomstige ontwikkelingen weer geïntroduceerd worden.

1.4

Stedenbouwkundig plan

Ter plaatse van de Zuiderkade wordt uitgegaan van een situering die min of meer overeenkomt met de
bestaande footprint van de bestaande woongebouwen. Daarbij wordt wel ruimte gelaten voor een mogelijke
toekomstige aansluiting van de Punterstraat op de Zuiderkade. Door uit te gaan van de bestaande footprint
kan de robuuste groenstructuur aan de Urkervaart behouden blijven en optimaal ingezet worden als
woonkwaliteit. Ook het verkleinen van de buurtbrink is op termijn wenselijk om een prettiger woon- en
leefklimaat te bewerkstelligen.
Voor het Zuidoostelijk deel is het oorspronkelijk plan de basis. De blokkenstructuur wordt doorgezet en er
wordt een nieuw waterfront gemaakt aan de oostelijke oever. Dit betekent dat ten oosten van de
Schouwstraat de bebouwing verandert. Korte blokken vormen samen semi-gesloten bouwblokken, passend bij
de wijk. De straatprofielen zijn traditioneel. Lage hagen vormen de overgang tussen privé en openbaar
gebied. Deze versterken tevens het groene karakter van de wijk. In het profiel worden een aantal bomenrijen
geherintroduceerd danwel versterkt. Op deze wijze wordt de verbinding met het water gelegd.
Het oude stadsfront, met een stedelijkere schaal, wordt versterkt met een tweetal hogere woonblokken. Deze
staan in een open groene omgeving. De belevingskwaliteit van het water biedt een uitgelezen kans voor het
versterken van ontmoeting. De waterrand wordt bereikbaar gemaakt door het aanleggen van nieuwe paden
en plekken.

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan

6

Figuur 4 | Schetsplan Botenbuurt (2018)

1.5

Het oorspronkelijk plan als basis

Door terug te grijpen naar het oorspronkelijk plan blijft de samenhang in de buurt gewaarborgd en staan
ingrepen in de Botenbuurt niet op zichzelf. Voor de samenhang in de buurt is het belangrijk dat ook
nieuwbouw meedoet in het spel van de verschillende gevelcomposities per straat en alzijdige gevels van de
blokken welke vrij in de groene ruimte staan.

Figuur 5 | Verschillende gevelcomposities in het stedenbouwkundig plan
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De Botenbuurt wordt gekenmerkt door gemetselde gevels in aarde-, rood- en bruintinten. Onderstaande
referentiebeelden geven een kleurkader aan voor de buurt.
Grote kleurcontrasten zijn er vrijwel niet, verbijzonderingen in het metselwerk zijn wel te vinden op een
aantal plekken. Dit in de vorm van (betonnen) gevelornamenten welke ook functioneel kunnen zijn.

Steenkleur
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Eigenheid door gevelkunst en details in metselwerk
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2 Openbare ruimte
2.1

Groenstructuur

Hoewel de straten vrij stenig zijn, is de Botenbuurt een groene buurt. Er is altijd wel zicht op een van de
groene oevers en centraal in de buurt ligt de buurtbrink van de voormalige kleuterschool Het Arendsnest.
De groenstructuur van het oorspronkelijk plan van Pouderoyen is goed te herkennen. De bomenrijen aan de
waterkanten, de open kades van het meest oostelijke deel en de groene as van de Cornelis Dirkszstraat
hebben de tand des tijds volstaan. Het groen aan de Botter, -Barkstraat en Bossulaan hebben wat kracht
verloren. Versterking van dit groen is wenselijk.

Figuur 6 | Groen in plan Pouderoyen (1948)

Figuur 7 | Groen in 2018

Figuur 8 | Groen in stedenbouwkundig plan Botenbuurt
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2.1.1

Schokkerwal

2.1.2

Barkstraat

2.1.3

Schoenerstraat / Lemstervaart

2.1.4

Zuiderkade

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan

Het profiel aan de Schokkerwal kent een compacte
opzet. De oevers zijn vrij steil en voorzien van een
stevige bomenrij. Deze oever biedt vooral
kijkgroen en vormt de overgang naar het centrum.

Aan de noordoostelijke rand van de Botenbuurt
staan een aantal compacte volumes in het groen.
Het geheel is vrij open en doet parkachtig aan,
zeker gezien vanaf de Marknesserweg. De kade
loopt flauw af en geeft de gelegenheid tot
verblijven. De inrichting van de oever en de
alzijdige bebouwing versterken elkaar.

De Oostelijke rand van de Botenbuurt is een van
de oude randen van de stad. Het gras loopt wat
natuurlijker via wat hogere grassen/riet over in het
water. Een bomenrij markeert het begin van het
talud. Op dit moment wordt deze rand vooral
gebruikt voor wandelrondes met de hond, het is
een beetje een achterkant. De herstructurering
van de bebouwing in dit deel leid tot ‘meer wonen’
aan deze oever, wat levendigheid en sociale
controle geeft. Het weidse uitzicht aan deze zijde
heeft grote potentie voor verblijfsplekken.

Deze zuidelijke oever loopt glooiend af naar
waterniveau en kent gedeeltelijk al een
wandelroute, aanlegsteiger en andere
inrichtingselementen. Het biedt verblijfskwaliteit en
kijkgroen voor de appartementen gelegen aan de
Zuiderkade.
De openbare ruimte aan de Zuiderkade vraagt om
een integraal groenontwerp van insteek (oever) tot
gevel, doorlopend tot aan de singelgracht aan de
Lange Dreef. Dit ontwerp gaat uit van een
openbaar “stadspark-karakter” van dit groen voor
de inwoners van Emmeloord en heeft een kwaliteit
die minimaal gelijk staat aan de kwaliteit die wij
verlangen van de woningbouw.
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2.1.5

Plantsoen Botter-, Punter-, Aak- en Koggestraat
Het centrale groen in de wijk is een verrassend
element. Een mooie plek, echter een goede
invulling qua gebruik lijkt wat te missen. Hier is
een overmaat welke ruimte biedt voor toekomstige
ontwikkelingen in de vorm van kleinschalige
bebouwing.

2.1.6

Straatprofielen

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan

Veel straatprofielen zijn in de loop der jaren
verstenigd. Bomen hebben plaats gemaakt voor de
auto en voortuinen zijn vaker onderhoudsarm
ingericht. De groenstructuur van de Botter, Barkstraat en Bossulaan kan met het toevoegen
van enkele bomen versterkt worden. Daarnaast is
het wenselijk waar mogelijk de straatprofielen
verder te vergroenen door lage hagen als
erfafscheiding toe te passen.
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3 Appartementen
3.1

Algemeen

In de buurt is een drietal gebouwensembles met daarin appartementen, aan de Barkstraat, de Zuiderkade en
de Schoenerstraat. Ieder met een eigen karakter en architectuur en verschillen vooral van de grondgebonden
woningen in schaal en abstractheid. Net als de overige bebouwing in de wijk zijn ook hier stijlkenmerken van
de Delftse school en het Modernisme te vinden. Vooral de compacte blokken aan de Barkstraat zijn een
opvallende verschijning in de buurt. Deze gebouwen zijn ook het meest Modernistisch.
Het ensemble aan de Zuiderkade vormt de zuidelijke wand van een aantal bouwblokken. De ensembles aan
de Bark- en Schoenerstraat zijn alzijdig en staan vrij in de ruimte. Dit zijn kwaliteiten om te behouden.
3.1.1

Appartementen ensemble Zuiderkade

3.1.2

Appartementen ensemble Schoenerstraat

3.1.3

Appartementen ensemble Barkstraat

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan

De appartementen aan de Zuiderkade vormen
samen een stedelijke wand. De portieken en
schoorstenen geven ritme en schaal aan de lange
wanden. De groene (collectieve) voortuinen
vormen een nette overgang van publiek naar privé.
Woonkamers en buitenruimtes zijn georiënteerd op
de Zuiderkade wat zorgt voor levendigheid.
De architectuur die we hier zien neigt meer naar
het Modernisme dan de Delftse school. Hoewel de
hoofdvorm klassiek is, zijn onderdelen abstracter
uitgevoerd – zo zijn de raamopeningen groot en de
balkons hebben betonnen balustrades.

Dit ensemble is qua opzet van de gebouwen en stijl
vergelijkbaar met het ensemble aan de Zuiderkade.
Doordat de bergingen half verdiept onder het
gebouw geplaatst zijn bevindt de begane grond
zich niet op het niveau van het maaiveld. Hierdoor
ontstaat enige afstand met het maaiveld en is de
overgang van openbaar naar privé minder
duidelijk. De openbare ruimte is enigszins anoniem
ingericht.

Naast de vrije positionering in de groene ruimte,
kennen de appartementengebouwen hier ook een
hoekverdraaiing. Dit geeft samen met de geleding
in de massa een eigen(wijs) karakter aan dit
ensemble.
Het alzijdige karakter wordt versterkt door de
horizontale belijning van de betonnen banden.
Gevelopeningen zijn gegroepeerd of zijn ontworpen
als elementen in grotere metselwerk vlakken. De
betonnen balkons zijn duidelijk onderdeel van de
architectuur.
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3.2

Criteria appartementen Zuiderkade

3.2.1
•

Situering
Indien gekozen wordt voor een groene voorruimte bij de wooncomplexen, wordt deze bij voorkeur
klein gehouden en semi-openbaar vormgegeven.
Gezocht wordt naar een oplossing waarbij het parkeren zoveel mogelijk geweerd wordt uit het
straatbeeld aan de Zuiderkade. De voorkeur gaat uit naar een parkeeroplossing voor de bewoners
aan de noordzijde van de wooncomplexen op het achterterrein.

•

3.2.2
•
•
•

Hoofdvorm
Heldere en evenwichtige massaopbouw
Het basis volume is maximaal 4 lagen of 3 lagen met kap
Eventuele aanbouwen en vrijstaande bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume en doen
geen afbreuk aan het samenhangende geheel.

3.2.3
•
•
•
•
•

Aanzichten
De uitstraling van het geheel is sprekend, zonder schreeuwerig te zijn.
Accentuering van de entrees van de complexen.
Geen dichte gevels.
De aanzichten zijn in samenhang met elkaar en de omgeving ontworpen.
Reliëf in detailniveau (bijvoorbeeld in metselwerk en mogelijke erkers) ter verrijking van de gevel
uitstraling. (beleefbare plastiek, verspringingen in geveldiepte, geen volledig vlakke gevels).
De aanzichten hebben een lichte en open uitstraling.
Overgang van de begane grond met het maaiveld is op een zorgvuldige en vriendelijke wijze
vormgegeven.
Eventuele (aangebouwde) bijgebouwen zijn zorgvuldig mee ontworpen in het geheel, met een
ondergeschikte uitstraling en passend in de directe omgeving.
Geen blinde gevels op de hoeken grenzend aan het openbaar gebied. Deze gevels kennen bovendien
een verbijzondering door detaillering en of metselwerk.
Overhoeks georiënteerd ter hoogte van de Bossulaan.

•
•
•
•
•
3.2.4
•
•

•
•
•
•
•

Materiaal, kleur en detail
Gebruikte materialen zijn kwalitatief hoogwaardig.
Er wordt gebruik gemaakt van in omgeving passende kleuren; vergelijkbaar met bestaande of lichtere
kleuren (lichtbruin, beige, natuurlijke tinten). Ondergeschikt, en als accent kan een iets donkerdere
bruin tint worden gebruikt. Kleurtoepassing is afgestemd op de kleurtoepassing in de achterliggende
delen met grondgebonden woningen. Het contrast met de dorpse binnenzijde mag niet te groot,
zodat er wel een samenhangend geheel ontstaat.
Het metselwerk heeft een genuanceerde en levendige uitstraling.
Kozijnen, erkers, dakranden e.d. zijn in lichte eenduidige kleur die in het hele gebied gebruikt wordt.
(bijvoorbeeld allemaal, wit of beige)
Ondergeschikt kunnen andere natuurlijke materialen gebruikt worden (zonder afbreuk te doen aan de
basis kleurtoon/materiaaluitstraling van het geheel)
De nieuwbouw heeft een kwalitatief hoogwaardigere uitstraling in kleur-/materiaalgebruik en
detailniveau dan de bestaande omgeving en is tegelijkertijd wel passend bij de directe omgeving.
Het geheel (incl. eventuele (aangebouwde)bijgebouwen) is helder en zorgvuldig uitgewerkt (incl.
detaillering en materialisatie).

3.2.5
•

Optioneel gevelkunst
Als identiteitsdrager van de Botenbuurt een gevelreliëf, of dergelijke, opnemen zoals in het verleden
ook elders in Emmeloord is gedaan.

3.2.6
•

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur
Wanneer buiten te plaatsen installatieonderdelen en dakdoorvoeren niet meegenomen kunnen
worden in de architectuur (bijvoorbeeld door ze te combineren in een schoorsteen), dan deze ten
minste uit het zicht (achterzijde) plaatsen en in één verticale lijn bij een hellend dak of op voldoende
afstand van de dakrand bij een plat dak.
Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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•

•
•

3.2.7

Zonnepanelen op een hellend dakvlak altijd zo plaatsen dat er vlakken ontstaan zonder
willekeurigheid (geen hap eruit). Wanneer er meerdere vlakken gemaakt moeten worden, dan deze in
een repeterend ritme plaatsen. Zonnepanelen zijn niet toegestaan op bijgebouwen.
Voor een goede afvoer- en buffering van water is het noodzakelijk de m2’s bestrating te beperken.
Een overwegend groene inrichting van de privé tuinen en de openbare ruimte helpt hierbij.
Om plek te bieden aan fauna in de buurt is het wenselijk, wanneer mogelijk, natuurinclusieve
voorzieningen (zoals vogelhokjes) op te nemen in de gevels.
Referentiebeelden

Geen dichte gevels

Accent op de hoek, dakvorm en geleding

Metselwerk geeft identiteit - overhoekse oriëntatie - dakoverstek als accent

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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3.3

Criteria appartementen Schoenerstraat

3.3.1
•

Situering
De blokken staan vrij in de open groene ruimte, verrommeling van deze heldere opzet is niet
wenselijk.
Een hogere accentbebouwing op de oosthoek aan de zijde waar de 2 waterwegen samenkomen.
Het parkeren van het westelijke blok wordt compact vormgegeven en omlijst met een groene haag.
De parkeerkoffer zoals hieronder geschetst is indicatief. Aandachtspunt bij de uitwerking is de positie
van de toerit.
Het oostelijke blok lost het parkeren onder het gebouw op om zo de open ruimte zo min mogelijk te
belasten. Aandachtspunt is de aansluiting op het maaiveld.
De buitenruimtes behorend de appartementen worden uitgevoerd als zijnde een balkon op het
maaiveld, compact en passend bij de architectuur van het gebouw.

•
•

•
•

3.3.2
•
•
•
•
3.3.3
•
•
•
•
•
•

3.3.4
•
•

•
•
•

Hoofdvorm
Een heldere en evenwichtige massaopbouw.
De solitaire blokken zoeken qua stijl aansluiting bij de gebouwen aan de Barkstraat. Deze neigen
meer naar het Modernisme dan naar de Delftse school.
Het basisvolume bestaat uit vijf volledige lagen (het oostelijke blok is opgetild t.b.v. het parkeren)
Alle benodigde ruimtes zijn opgenomen in het hoofdvolume. Bijgebouwen zijn niet toegestaan.
Aanzichten
De uitstraling van het geheel is sprekend, zonder schreeuwerig te zijn.
De twee blokken horen duidelijk bij elkaar. Ze zijn meer een serie dan broer-zus.
Het geheel is alzijdig ontworpen, er wordt ‘gewoond’ aan alle gevels.
De entree is duidelijk herkenbaar, deze kan bijvoorbeeld geaccentueerd worden door middel van een
variatie van de massa of de toevoeging van een luifel.
Balkons zijn onderdeel van het volume en de architectuur.
De blokken hebben hun eigen beeldtaal, ze zijn net als de overige bebouwing verwant aan de periode
Delftse school en het Modernisme.
Materiaal, kleur en detail
Gebruikte materialen zijn kwalitatief hoogwaardig.
Er wordt gebruik gemaakt van in omgeving passende kleuren; vergelijkbaar met bestaande of lichtere
kleuren. Donkere kleuren kunnen ondergeschikt of als accent worden gebruikt. Het totale
kleurenpalet van de wijk vormt een samenhangend geheel.
Het metselwerk heeft een genuanceerde en levendige uitstraling.
Kozijnen, dakranden, e.d. zijn in lichte eenduidige kleur die in het hele gebied gebruikt wordt.
Bijvoorbeeld allemaal wit of beige.
Ondergeschikt kunnen andere natuurlijke materialen gebruikt worden, zonder afbreuk te doen aan de
basis/kleurtoon van het geheel.

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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•
•

De nieuwbouw kent minimaal een gelijkwaardige kwaliteit in uitstraling in kleur-/materiaalgebruik en
detailniveau dan de bestaande omgeving.
Het geheel is helder en zorgvuldig uitgewerkt.

3.3.5
•

Optioneel gevelkunst
Als identiteitsdrager van de Botenbuurt een gevelreliëf, of dergelijke, opnemen zoals in het verleden
ook elders in Emmeloord is gedaan

3.3.6
•

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur
Wanneer buiten te plaatsen installatieonderdelen en dakdoorvoeren niet meegenomen kunnen
worden in de architectuur, dan deze ten minste op voldoende afstand van de dakrand plaatsen.
Zonnepanelen indien mogelijk uit het zicht plaatsen – op voldoende afstand van de dakrand of de
dakrand iets verhogen.
Voor een goede afvoer- en buffering van water is het noodzakelijk de m2’s bestrating te beperken.
Een overwegend groene inrichting van de privé tuinen en de openbare ruimte helpt hierbij.
Om plek te bieden aan fauna in de buurt is het wenselijk, wanneer mogelijk, natuurinclusieve
voorzieningen (zoals vogelhokjes) op te nemen in de gevels.

•
•
•

3.3.7

Referentiebeelden

Alzijdig gebouw

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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Balkons zijn onderdeel van de architectuur

3.4

Criteria appartementen Barkstraat

3.4.1
•

Situering
De blokken staan vrij in de open groene ruimte, verrommeling van deze heldere opzet is niet
wenselijk. Beplanting direct rondom de blokken is toegestaan, mits laag en dit een samenhangend
geheel vormt.
Het parkeren is onderdeel van de bestrating rondom de volumes, uitgangspunt is dit te behouden.
Uitbreiding van de verharding is niet wenselijk

•

3.4.2
•
•
•
•

Hoofdvorm
De blokken zijn eenvoudig van opzet.
De blokken zijn opgebouwd uit vier woonlagen met daaronder een begane grond / kelderlaag waarin
parkeren en bergingen zijn opgelost.
Het ensemble zoekt qua stijl aansluiting bij het Modernisme.
Alle benodigde ruimtes zijn opgenomen in het hoofdvolume. Bijgebouwen zijn niet toegestaan

3.4.3
•
•
•
•

Aanzichten
De uitstraling van het geheel is sprekend, zonder schreeuwerig te zijn
Het geheel is alzijdig ontworpen, er wordt ‘gewoond’ aan alle gevels
De entree is duidelijk herkenbaar, deze wordt geaccentueerd in een variatie in de massa
Balkons zijn onderdeel van het volume en de architectuur

3.4.4
•
•

Materiaal, kleur en detail
Gebruikte materialen zijn kwalitatief hoogwaardig
Er wordt gebruik gemaakt van in omgeving passende kleuren; vergelijkbaar met bestaande of lichtere
kleuren. Donkere kleuren zijn ondergeschikt of als accent gebruikt. Het totale kleurenpalet vormt een
eenheid met de wijk.
Het metselwerk heeft een genuanceerde en levendige uitstraling
Kozijnen, dakranden, e.d. zijn in lichte eenduidige kleur die in het hele gebied gebruikt wordt. Het
kleurenpalet wordt bij voorkeur behouden.
Bij vervanging van (onder)delen van de gevel dient een gelijkwaardige uitstraling het uitgangspunt te
zijn.

•
•
•

Botenbuurt, beeldkwaliteitsplan
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3.4.5
•

•
•

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur
Wanneer buiten te plaatsen installatieonderdelen en dakdoorvoeren niet meegenomen kunnen
worden in de architectuur (bijvoorbeeld door ze te combineren in een schoorsteen), dan deze ten
minste op voldoende afstand van de dakrand plaatsen.
Zonnepanelen indien mogelijk uit het zicht plaatsen – op voldoende afstand van de dakrand of de
dakrand iets verhogen.
Voor een goede afvoer- en buffering van water is het noodzakelijk de m2’s bestrating te beperken.
Een overwegend groene inrichting van de privé tuinen en de openbare ruimte helpt hierbij. Om plek
te bieden aan fauna in de buurt is het wenselijk, wanneer mogelijk, natuurinclusieve voorzieningen
(zoals vogelhokjes) op te nemen in de gevels.

4 Eengezinswoningen
4.1

Algemeen

Schoorstenen en balkons/entrees geven ritme aan de blokken. Opvallend aan de buurt is dat iedere
gevelwand een andere gevelcompositie kent.

De lange lijnen in de ruimtelijke structuur worden
benadrukt door de eenvoudige vorm van de
volumes en de horizontale lijnen van de goot.

De woningen zijn herkenbaar door het ritme van
de schoorstenen.

De woningen kennen een herhaalde
gevelcompositie wat de eenheid behoudt binnen
de blokken/straat maar toch de woningen
individueel herkenbaar maakt.
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4.2

Criteria eengezinswoningen Nieuwbouw Zuid-Oost

4.2.1
•

Situering
De overgang tussen openbaar en privé rondom de bouwblokken worden vormgegeven d.m.v.
heggen. Deze zijn laag aan de voor- en zijkant. Achtertuinen worden omzoomd met een hoge heg ter
plaatse van openbaar gebied. De hoge heggen steken twee meter door vanaf de gevel. Heggen
worden onderbroken door paden naar voordeuren en parkeerplaatsen op eigen erf.
Voor erfafscheidingen welke binnen een blok gelegen zijn of niet aan openbaar terrein grenzen,
worden geen specifieke eisen gesteld. Een uniforme oplossing wordt gewaardeerd.

•

4.2.2
•
•
•
•
•
4.2.3
•
•
•
•

4.2.4
•
•

•
•
•
•
•

Hoofdvorm
Een heldere en evenwichtige massaopbouw
Het basisvolume bestaat uit één of twee lagen met een kap
Eventuele aanbouwen en vrijstaande bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume en doen
geen afbreuk aan het samenhangende geheel.
Dakhelling ligt tussen 25 en 50 graden. Een flauwe kap heeft de voorkeur, aangezien deze beter
aansluit bij de bestaande bebouwing. Echter, uniformiteit is belangrijker dan de hellingshoek.
Dakkapellen aan de straatzijde zijn niet toegestaan
Aanzichten
De uitstraling van het geheel is sprekend, zonder schreeuwerig te zijn
Voorgevels hebben een zorgvuldige compositie waarbij de enkele woning te herkennen is
Gevelwanden hebben ieder een eigen identiteit. Bijzondere details of compositie kan een rij woningen
deze eigenheid geven.
Zijgevels grenzend aan openbare ruimte zijn niet geheel gesloten, denk hierbij aan ramen of een
entree
Materiaal, kleur en detail
Gebruikte materialen zijn kwalitatief hoogwaardig
Er wordt gebruik gemaakt van in omgeving passende kleuren; vergelijkbaar met bestaande of lichtere
kleuren. Donkere kleuren kunnen ondergeschikt of als accent worden gebruikt. Alle woningen binnen
een blok hebben dezelfde kleur metselwerk. Het totale kleurenpalet van de wijk vormt een
samenhangend geheel.
Het metselwerk heeft een genuanceerde en levendige uitstraling
Kozijnen, dakranden, e.d. zijn in lichte eenduidige kleur die in het hele gebied gebruikt wordt.
Bijvoorbeeld allemaal wit of beige
Ondergeschikt kunnen andere natuurlijke materialen gebruikt worden, zonder afbreuk te doen aan de
basis/kleurtoon van het geheel
De nieuwbouw kent minimaal een gelijkwaardige kwaliteit in uitstraling in kleur-/materiaalgebruik en
detailniveau als de bestaande omgeving
Het geheel, inclusief eventuele (bij-)gebouwen is helder en zorgvuldig uitgewerkt.
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4.2.5
•

Optioneel gevelkunst
Als identiteitsdrager van de Botenbuurt een gevelreliëf, of dergelijke, opnemen zoals in het verleden
ook elders in Emmeloord is gedaan

4.2.6
•

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur
Wanneer buiten te plaatsen installatieonderdelen en dakdoorvoeren niet meegenomen kunnen
worden in de architectuur (bijvoorbeeld door ze te combineren in een schoorsteen), dan deze ten
minste uit het zicht (achterzijde) plaatsen en in één verticale lijn.
Zonnepanelen op een hellend dakvlak altijd zo plaatsen dat er vlakken ontstaan zonder
willekeurigheid (geen hap eruit). Wanneer er meerdere vlakken gemaakt moeten worden, dan deze in
een repeterend ritme plaatsen. Zonnepanelen zijn niet toegestaan op bijgebouwen.
Voor een goede afvoer- en buffering van water is het noodzakelijk de m2’s bestrating te beperken.
Een overwegend groene inrichting van de privé tuinen en de openbare ruimte helpt hierbij.
Om plek te bieden aan fauna in de buurt is het wenselijk, wanneer mogelijk, natuurinclusieve
voorzieningen (zoals vogelhokjes) op te nemen in de gevels.

•

•
•

4.2.7

Referentiebeelden

Eenvoudige volumes

Accenten in wit

Gevelcompositie
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4.3

Criteria eengezinswoningen Aak-, Bark-, Botter-, Cornelis Dirksz-, Klipper-,
Kogge-, Punter-, Schoener- en Tjalkstraat, Bossulaan, Schokkerwal en
Zuiderkade

4.3.1
•

Situering
De overgang tussen openbaar en privé rondom de bouwblokken vindt plaats in de voor- en zijtuinen.
Achtertuinen worden omzoomd met een hoge heg of muur ter plaatse van openbaar gebied. Een
uniforme oplossing en/of een groenere overgang d.m.v. een lage heg wordt gewaardeerd.
Voor erfafscheidingen welke binnen een blok gelegen zijn of niet aan openbaar terrein grenzen,
worden geen specifieke eisen gesteld. Een uniforme oplossing wordt gewaardeerd.

•

4.3.2
•
•
•
•
4.3.3
•
•
•
•
4.3.4
•
•

•
•
•
•

•
4.3.5
•

•

•
•

Hoofdvorm
Een heldere en evenwichtige massaopbouw
Het basisvolume bestaat uit twee lagen met een flauwe kap
Eventuele aanbouwen en vrijstaande bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume en doen
geen afbreuk aan het samenhangende geheel.
Dakkapellen aan de straatzijde zijn niet toegestaan
Aanzichten
De uitstraling van het geheel is sprekend, zonder schreeuwerig te zijn
Voorgevels hebben een zorgvuldige compositie waarbij de enkele woning te herkennen is
Gevelwanden hebben ieder een eigen identiteit. Bijzondere details of compositie kan een rij woningen
deze eigenheid geven.
Zijgevels grenzend aan openbare ruimte zijn niet geheel gesloten.
Materiaal, kleur en detail
Gebruikte materialen zijn kwalitatief hoogwaardig
Er wordt gebruik gemaakt van in omgeving passende kleuren; vergelijkbaar met bestaande of lichtere
kleuren. Donkere kleuren kunnen ondergeschikt of als accent zijn gebruikt. Het totale kleurenpalet
van de wijk vormt een samenhangend geheel.
Het metselwerk heeft een genuanceerde en levendige uitstraling
Kozijnen, dakranden, e.d. zijn in lichte eenduidige kleur die in het hele gebied gebruikt wordt. Het
heeft de voorkeur de originele kleurstelling te behouden.
Ondergeschikt kunnen andere natuurlijke materialen gebruikt worden, zonder afbreuk te doen aan de
basis/kleurtoon van het geheel
Bij vervanging van (onder)delen van de gevel dient een gelijkwaardige uitstraling het uitgangspunt te
zijn. Dit geldt zowel voor materialisering als de details in de gevel en plasticiteit. Juist de aandacht
die gegeven is in het ontwerp van een afdakje, klein tegeltableau, ritme van de kozijnen,
gootklossen, e.d. kunnen de gevel kwaliteit geven.
Het geheel, inclusief eventuele (bij-)gebouwen is helder en zorgvuldig uitgewerkt.
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuur
Wanneer buiten te plaatsen installatieonderdelen en dakdoorvoeren niet meegenomen kunnen
worden in de architectuur (bijvoorbeeld door ze te combineren in een schoorsteen), dan deze ten
minste uit het zicht (achterzijde) plaatsen en in één verticale lijn.
Zonnepanelen op een hellend dakvlak altijd zo plaatsen dat er vlakken ontstaan zonder
willekeurigheid (geen hap eruit). Wanneer er meerdere vlakken gemaakt moeten worden, dan deze in
een repeterend ritme plaatsen. Zonnepanelen zijn niet toegestaan op bijgebouwen.
Voor een goede afvoer- en buffering van water is het noodzakelijk de m2’s bestrating te beperken.
Een overwegend groene inrichting van de privé tuinen en de openbare ruimte helpt hierbij.
Om plek te bieden aan fauna in de buurt is het wenselijk, wanneer mogelijk, natuurinclusieve
voorzieningen (zoals vogelhokjes) op te nemen in de gevels.
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