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In le id ing
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Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan vormen samen het ontwerp voor 

Tag-West. Het stedenbouwkundig plan geeft inzicht in de structuur van het plan en een 

mogelijke uitwerking. Deze uitwerking wordt ook wel aangeduid als referentieverkaveling. 

Met deze referentieverkaveling is het plan ruimtelijk/functioneel en financiëel getoetst. 

Het beeldkwaliteitsplan is een uitwerking en aanvulling op het stedenbouwkundig plan 

Tag-West. Het beeldkwaliteitplan regisseert de nader uit te werken onderdelen zoals 

de bebouwing en de openbare ruimte op basis van de in het stedenbouwkundig plan 

geformuleerde missie. Het beeldkwalitetiplan thematiseert planonderdelen zodat er 

duidelijk herkenbare onderdelen ontstaan in een onderling samenhangend verband. Een 

te veel dichtgetimmerde beeldkwaliteit laat creativiteit van ontwerpers onbenut, werkt 

verstikkend en is niet flexibel. Een te vrijblijvende set regels is leidt meestal tot een weinig 

specifieke beeldkwaliteit. Het is in dit plan de bedoeling om de creativiteit van ontwerpers 

maximaal te benutten en onderscheidende beeldkwaliteit te realiseren. Daarom geeft het 

beeldkwaliteitplan naast thematisering regels ook inspiratie voor ontwerpers. De werkwijze 

geeft de beste garantie op het realiseren van duurzame kwaliteit, effectiviteit, flexibiliteit en 

samenhang. Plannen worden getoetst op het bestemmingsplan en ontwikkeld op basis van 

het beeldkwaliteitsplan.

De eenheid Externe dienstverlening team Vergunningverlening van de gemeente 

Zwartewaterland neemt de toetsing van de vergunningaanvragen voor haar rekening 

. Tijdens de uitgifteprocedure zal stedenbouwkundige dhr. Loos potentiële kopers 

op een gezamenlijke bijeenkomst meenemen door het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Na deze bijeenkomst 

hebben de potentiële kopers samen met de hen uitgereikte informatiemap voldoende 

informatie om hun bouwplan binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te 

ontwikkelen. In deze informatiemap zal het kavelpaspoort een belangrijke rol spelen 

bij de ontwikkeling van bouwplannen. Nadat de potentiële kopers de definitieve 

omgevingsvergunningaanvraag indienen zullen de plantoetsers de aanvraag, mede aan 

de hand van het kavelpaspoort, toetsen of deze voldoet aan het bestemmingsplan en 

het beeldkwaliteitsplan,. Wanneer zich onvolkomenheden voor doen zal dit kortgesloten 

worden met de stedenbouwkundige dhr. Loos welke zijn eindoordeel in de toetsing zal 

uitbrengen. Na de toetsing van de stedenbouwkundige aspecten zal het plan voorgelegd 

worden aan de welstandscommissie van de gemeente Zwartewaterland. Aan de hand 

van dit beeldkwaliteitsplan zal de commissie advies uitbrengen of het plan voldoet aan de 

redelijke eisen van welstand. Uiteindelijk zullen alle aspecten meegenomen worden in de 

advisering over de aanvraag omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Zwartewaterland, dat als bevoegd gezag is de vergunning 

verleent. 

1.1 Inleiding
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Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld in opdracht van de Ontwikkelcombinatie Genemuiden 

in nauwe samenwerking met de gemeente Zwartewaterland. De ontwikkellocatie Tag-

West ligt aan de rand van Genemuiden op de overgang naar het landelijk gebied. Bij deze 

overgang past een landelijke en dorpse sfeer. De landelijke omgeving bestaat uit een aan 

de Zuiderzee onttrokken agrarisch polderlandschap met dijken. De afwezigheid van de 

Zuiderzee leeft nog in de geesten van de bewoners. Langs de dijken ligt soms een met 

rietkraag omrande plas. Deze ‘kolken’ markeren oude dijkdoorbraken. Het landschap heeft 

een sterk open karakter. De openheid wordt slechts incidenteel onderbroken door met 

bomen omzoomd boerderijcomplexen. De boerderijen bestaan doorgaans uit eenvoudige 

rechthoekige gebouwen met stoere kappen rond een erf. De gebouwen hebben doorgaans 

kleine gevelopeningen en grote poorten met grote deuren. 

In het landelijke, dorpse past een silhouet van informeel geordende kappen achter een 

dijk. Oude dorpen hebben zich doorgaans organisch ontwikkeld. Ieder gebouw heeft 

een onderscheidend eigen gezicht. Het onderscheid kan bestaan uit kleine variaties 

in kaprichtingen, de situering ten opzichte van de weg, de nok- en goot-hoogte, een 

bijzondere voordeur, luiken, dakranddetails en kleurnuances. Toch zijn er niet louter 

verschillen. De huizen in dorpen hebben ook overeenkomsten. Deze overeenkomsten 

maakt de onderscheidende bebouwing vaak tot een herkenbare familie. In een dorp horen 

ook dissonanten. Het zijn de verbijzonderingen, meestal met een eigen verhaal. Het vinden 

van een informele dorpse sfeer met landelijke randen geldt als missie voor zowel de 

stedenbouwkundige structuur, de ordening als de beeldkwaliteit voor de bebouwing en de 

openbare ruimte.
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2.1 Context

Genemuiden is circa 500 jaar na Chr. op een zandduin ontstaan als nederzetting aan de loop 

van het Zwartewater ‘de mond van Gene’.  De aanwezigheid van het water heeft lange tijd 

een belangrijke betekenis gehad voor het ontstaan en de groei van het toenmalige ‘Gelmuda’ 

zowel voor de ruimtelijke ontwikkeling als voor de economie. De bebouwing lag als lint langs 

de Kamperzeedijk aan de haven. Achter deze lintbebouwing zijn parallelle linten aangelegd.  

Gelmuda ontwikkelde zich tot vissersdorp en ontving in 1275 stadsrechten. Voor buitendijkse 

uitbreidingen zijn nieuwe dijken aangelegd voor de bescherming tegen wassend water. 

De aanwezigheid van dijken is een belangrijk kenmerk in de ruimtelijke structuur van de 

stadsontwikkeling en wordt benut als recreatieve route. Behalve vis leverde het water ook 

biezen. Uit de verwerking van de biezen tot matten is een bloeiende tapijtindustrie ontstaan. 

Genemuiden heeft een uitzonderlijk groot industrieterrein dat circa de helft van het gebouwd 

oppervlak beslaat. 

De aanwezigheid van water is ook bepalend voor de karakteristiek van het polderlandschap 

dat de stad omringt. Het land ten westen van de Kamperzeedijk kan in extreme situaties nog 

blank komen te staan.  

Het agrarische polderlandschap heeft een open karakter met geclusterde begroeiing rond 

boerderijen. Sommige boerderijen staan op een terp. Langs de dijken liggen ter plaatse van 

oude dijkdoorbraken kleine plassen met rietvegetatie. Deze ‘kolken’, ontstaan door uitschuring 

hebben een eigen karakteristiek. Veelal is de dijk ter plaatse om de kolk geleid. De dijk slingert 

ter plaatse om de wiel heen. 

Genemuiden is bereikbaar over het Zwartewater en over de kruin van de Kamperzeedijk. De 

Kamperzeedijk loopt dood in de haven aan het Zwartewater. Aan de kop van de haven ligt van 

oudsher een veerpont naar de Veerweg aan de overzijde van het water. De Veerweg leidt naar 

Zwartsluis. De N760 over de Kamperzeedijk is aan de zuidelijke rand van Genemuiden afgeleid 

met een randweg in oostelijke richting. De Randweg biedt een directe verbinding naar het 

industrieterrein. 

Genemuiden ligt in zijn geheel binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit vereist extra 

aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.  Gemeente Zwartewaterland geeft in haar Stadsrandvisie 

aan hoe ontwikkelingen in de stadsrand een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het 

landschap, de economie en de leefbaarheid.. De Stadsrandvisie vormt een leidraad voor de 

uitvoering van de erin beschreven projecten en voor alle ontwikkelingen die zich in de rand 

zullen voordoen. 

2.2 Het plan.

De structuur van het plan is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger en kenmerken van 

het omringende landschap zoals de aanwezigheid van met bomen omzoomde boerderijen en 

met riet begroeide kolken ter plaatse van voormalige dijkdoorbraken. Het stedenbouwkundig 

plan gaat uit van de groene randen zoals de dijk en de sloot langs de huidige Tagweg. Dit is ook 

de zone waar bergingswater naar toe geleid wordt. De dijkzone en de sloot worden verbonden 

door twee bestaande sloten die tevens als wadi’s benut worden.

De hoofdontsluiting ligt als autonoom lint in het hart van het plangebied en verbindt 

de aangrenzende wijken met de zuidelijke ontsluiting naar de provinciale weg. De 

hoofdontsluitingsweg heeft een ontwerpsnelheid van 30 km per uur en kan gezien 

worden als dorpsweg met erfontsluitingen en woonstraten. De verkaveling is geordend in 

rechthoekige stelsels. De stelsels voegen zich in de landschappelijke onderlegger. Dit leidt tot 

verbijzonderingen aan de randen ter plaatse van de sloot en de dijk. In de hoofdstructuur zijn 

verbijzonderingen opgenomen in de vorm van vier bebouwde kamers met een groene rand en 

een centrale parkkamer. De kamers, de waterpartijen en de autonoom slingerende centrale 

ontsluiting leiden tot een gedifferentieerd plan met onderscheidende woonmilieus. 

Het stedenbouwkundig plan is uitgebreid beschreven in ‘Tag-West, Genemuiden, 

Stedenbouwkundig plan’.
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1 Inleiding

Als algemene ontwerpmissie voor de ontwikkeling van Tag-West geldt het streven naar een 

landelijke dorspse informele sfeer. In het dorpse beeld past een informele ordening en afwisseling 

van typologieën en architectuur. Dit betekent spreiding van repetitie in typologie en architectuur. 

Voor de architectuur gelden algemene beeldkwaliteitseisen. 

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een basisstructuur met strokenbebouwing. Op een 

aantal plaatsen ontstaan verstoringen van de basisstructuur, zoals aan de randen en op plaatsen 

waar aanvullende ontsluiting (erven)moet worden toegepast. Voor de bebouwing van de randen 

en de erven geldt een specifieke beeldkwaliteit. Midden in het plangebied in de curve van 

de wijkontsluitingsweg staat een appartementengebouw als enige hoogte accent in de wijk. 

Gezien de markante positie en de afwijkende hoogte zal dit gebouw werken als landmark. Voor 

het appartementengebouw geldt daarom ook een specifieke beeldkwaliteit. Tenslotte zijn er 

vijf bijzondere ‘kamers’ in het plan waarvan er vier bebouwd zijn en er één is uitgevoerd als 

parkkamer. Voor deze kamers geldt ook een specifieke beeldkwaliteit. 

Behalve eisen worden ook beeldkwaliteitsaspecten als streven opgenomen. Van de ontwerper 

wordt verwacht aandacht te besteden aan deze beeldkwaliteitsaspecten. Streven geldt niet als eis. 

Referentiebeelden zijn bedoeld als illustratie van beeldkwaliteits(aspecten). De beelden dienen als 

inspiratie en niet als letterlijk te kopiëren voorbeelden.

De inspiratie voor de kamers wordt gevonden in typische kenmerken van de bebouwing in het 

landelijk gebied en kenmerken die refereren aan de Zuiderzee. 

Architecten worden uitgedaagd om authentieke kenmerken te vertalen naar originele 

hedendaagse architectuur. 

Er zijn algemene beeldkwaliteitseisen geldend voor alle bebouwing en er zijn specifieke 

(aanvullende) kwaliteitseisen en streefbeelden voor de bebouwing in de randen, de kamers 

en het appartementengebouw. Behalve eisen worden ook beeldkwaliteitsaspecten als 

streven opgenomen. Van de ontwerper wordt verwacht aandacht te besteden aan deze 

beeldkwaliteitsaspecten. Streven geldt niet als eis. Referentiebeelden zijn bedoeld als illustratie 

van beeldkwaliteits(aspecten). De beelden dienen als inspiratie en niet als letterlijk te kopiëren 

voorbeelden.
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3.2 Algemene beeldkwaliteit bebouwing

3.2.1 Dorpse ordening

In het dorpse beeld past afwisseling en variatie. In de basis komt dit tot stand door het mixen van 

vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen. Voor een flexibele verkaveling is toch enige 

mate van repetitie mogelijk gemaakt.

De maximale repetitie van aangrenzende bouwvolumes in typologie is:

Rijwoningen      2

Twee onder een kap  3 

Vrijstaand   3

Bouwvolumes bestaan uit maximaal 7 woningen. In verband met het bereiken van de informele 

sfeer verspringen de rooilijnen van bouwvolumes.

Bouwvolumes staan met de voorgevel tenminste 2 meter uit de kavelgrens aan de openbare 

weg. Maximaal twee aangrenzende bouwvolumes hebben een zelfde rooilijn. In rijen met meer 

dan vier woningen verspringt de rooilijn ten minste met 0,60 m. De rooilijn van aangrenzende 

bouwvolumes verspringt tenminste 1.00 m. Om te voorkomen dat bouwvolumes met rijwoningen, 

tweekappers en ‘vrijstaande’ woningen aaneengebouwd worden en er een te stedelijk beeld 

ontstaat staan hoofdvolumes tenminste 1 meter uit de zijdelingse erfgrens. Garages mogen wel op 

de erfgrens gebouwd worden.

variatie in ordening en typologie

beperkte repetitie en afstand rooilijn tot kavelgrens voorzijde tenminste 2 meter

tenminste 2 meter ruimte laten tussen hoofdvolumes (1 meter tot gemeenschappelijke 

kavelgrens) garages mogen op de erfgrens worden gebouwd.

2m

1m  1m
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3.2.3 Kappen

De kap is een beeldbepalend onderdeel in de landelijke/dorpse architectuur. Eenvoud en 

continuïteit van het dakvlak is essentieel. De kap is gebaseerd op het  zadeldak of een afgeleide 

daarvan. Lessenaarsdaken worden niet toegepast.

In de algemene beeldkwaliteit is het toepassen van boeiboorden uitgesloten. Dakramen en 

zonnecollectoren of PV panelen worden zoveel mogelijk verzonken in het dakvlak. Vegetatiedaken 

worden oopgesloten tussen de gevels. 

6m

 12m >15 gr

   dimensies                  verlaagde goot                    

   symmetrisch   assym.            drievlaks kap   drievlaks kap       mansarde   verticale dakvlakken            

dakkapellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak                  

. 3.2.2 Bebouwingspercentage

Om te voorkomen dat er een te versteend beeld ontstaat worden de volgende maximale 

bebouwingspercentages per typologieaangehouden.

. 3.2.2. Bouwvolumes

In verband met het streven naar een dorpse, landelijke informele sfeer is in principe een kleine 

korrel (bouwvolumes) en afwisseling van kapvormen en kaprichtingen vereist. Lange bouwvolumes 

worden daarom gefragmenteerd door het verschuiven van de rooilijn in het bouwvolume. De 

regels hiervoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het plaatselijk terugleggen van de gevel 

of insnijdingen in het bouwvolume geeft het bouwvolume plastiek, draagt bij aan een geleidelijker 

overgang van binnen en buitenruimten, nodigt uit tot gebruik van buitenruimte en draagt bij aan 

een meer informele sfeer. Het streven is insnijdingen gedoseerd toe te passen. 

Voor de algemene beeldkwaliteit geldt een maximale nokhoogte van 12 meter, een maximale 

goothoogte van 6 meter en een minimale dakhelling van 15 graden. 

Het streven is om variatie aan te houden in goothoogte, nokhoogte en kaprichtingen. Maximaal 

2 naast elkaar gelegen bouwvolumes hebben een zelfde nok en goothoogte. De beoogde dorpse 

sfeer ontstaat vooral als kappen laag aankappen. Dit wordt in de algemene beeldkwaliteit als wens 

opgenomen. Laag aankappen kan bereikt worden door bijkeukens, parkeergarages en aanbouwen 

te integreren onder de kap van het hoofdvolume. Van architecten wordt verwacht dat deze 

onderdelen, ook al worden ze nog niet direct gerealiseerd mee te ontwerpen ten behoeve van de 

beoordeling door welstand van de bouwaanvraag. 

vrijstaand 40%      tweekapper 50%     rijwoning 60%
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3.2.5 Materialisering en kleur

In de beeldkwaliteit voor Tag-West is gekozen voor een basis met verbijzonderingen. 

De verbijzondering kan ontstaan bij de gratie van terughoudendheid in de basis. In het 

beeldkwaliteitplan zijn daarom een paar regels opgesteld ten aanzien van materiaalgebruik en 

kleur. Voor de algemene beeldkwaliteit geldt voor 90% van de woningen dat de gevels baksteen als 

basismateriaal heeft. Er zijn maximaal twee materialen in de gevel toegestaan (bijvoorbeeld hout 

en baksteen). Bijvoorkeur wordt een levendige genuanceerde steen toegepast, zo mogelijk met 

enige textuur (bijvoorbeeld handvorm). De kleur past in het geïllustreerde spectrum, verlopend 

van grijs tot antraciet en pastel roodbruin tot diep roodbruin. Naturelkleur van materialen is ook 

toegestaan. Er wordt gezocht naar nuance zodat er variatie in eenheid ontstaat. Deze eenheid is 

nodig om verbijzonderingen te kunnen laten excelleren. 

90% van de kappen bestaat uit pannen, leien, riet of vegetatie als basismateriaal. Zonnecollectoren 

of PV cellen  kunnen geintegreerd in de kap worden toegepast. De kleur is overwegend antraciet 

in geval van leien en pannen. Het is wenselijk om een aantal solitaire dissonanten toe te staan 

(maximaal 10%). De dissonanten liggen verspreid in het projectgebied en zijn bedoeld als parels in 

het plan. Voor deze dissonanten geldt dat afwijkende materialen, mits duurzaam zijn toegestaan. 

Te denken valt aan gevels en kappen geheel opgetrokken uit leien of hout. Ook stucwerk en wit 

gekeimde gevels gelden als verbijzondering. Witte en gele stenen en geglazuurde pannen zijn 

uitgesloten. In de beoogde dorpse sfeer passen overwegend houten kozijnen.

   geen boeiboorden                         geen monoliet geheel                    kapvorm voldoet niet                  

   dakranden

  uitsluitingen
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Randen en erven

het oppervlak van het in aanzicht geprojecteerde 

dakvlak is groter of gelijk aan  het geveloppervlak

Voorbeeld rij van vier woningen met 

opgetrokken goot met een geïntegreerde 

berging of bijkeuken
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3.3 Bebouwing randen en erven 
De bebouwing aan de randen is bepalend voor het aanzicht vanuit buiten af. Het betreft de 

bebouwing langs de dijk en langs de sloot. De bebouwing langs het verlengde Hoofdspoor (de 

zuidelijke ontsluiting) is gezien de ligging aan de ontsluitingsweg van Tag-Oost tot de algemene 

beeldkwaliteit gerekend. Erven bestaan uit een clusters, een eenheid van bouwvolumes aan een 

doodlopende ontsluiting. De erven liggen vaak met één of meer zijden in de rand. Erven worden 

daarom wat de beeldkwaliteit tot de rand gerekend. Aan de randen en in de erven domineren 

de kappen het beeld. In verband met de overgang naar het omringende landschap geldt voor 

bebouwing aan de landschapzijde een goothoogte van 3 meter. Indien vertikale kapdelen worden 

toegepast geldt aan beide zijden een maximale goothoogte van 3 meter. Er is een plaatselijk 

verhoogde goot in het dakvlak mogelijk tot 6 meter over een breedte van maximaal 40% van 

de gevelbreedte van een woning of maximaal 70% van de gevelbreedte van een woning indien 

de kopgevels een goothoogte hebben van 3 meter. In het aanzicht domineert het dakvlak ten 

opzichte van het geveloppervlak. Bijgebouwen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het 

hoofdvolume. Langs de dijk is een zone van 10 meter waarin niet zonder ontheffing gebouwd mag 

worden. In verband met het aanzicht vanaf de dijk wordt deze strook vrijgehouden van vrijstaande 

bijgebouwen.

Kapvormen

goot over maximaal 40% van de gevel optrekken goot over maximaal 70% van de gevel 

optrekken mits goothoogte kopgevels 

niet meer meer is dan 3 meter
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 Terpkamer

 Rietkamer

 Parkkamer

 Elzenkamer

 Dijkkamer

3.4  De vijf kamers van Tag-West

Er zijn vijf kamers in het plangebied. Vier ervan zijn bebouwd en één wordt uitgevoerd als 

parkkamer. De bebouwde kamers refereren aan de bebouwing in het omringende landschap 

en aan de herinnering aan de Zuiderzee. De bebouwing staat verhoogd op een terp. Met de 

verhoogde ligging onderscheiden de kamers zich van de overige bebouwing, het suggereert 

een droge plek in een landschap dat vann oudsher kon onderlopen en er ontstaan er een aantal 

exclusieve uitzichtmogelijkheden over de dijk. De met bomen omrande boerenerven in de polder 

en Zuiderzeeplaatsjes Marken vormen de referentie. De kamers geven een verbijzondering aan 

het gebied. Iedere kamer is uniek. De kamers onderscheiden zich van de overige delen van het 

plangebied door een bijzondere omranding, een verhoogde ligging en een onderscheidende 

ordeningstructuur. Er is een ‘Dijkkamer’, een‘Terpkamer’, een ‘Rietkamer’, een ‘Elzenkamer’ en 

een parkkamer. 

Iedere kamer heeft een unieke situering. De Terpkamer en de Rietkamer liggen aan de dijk. De 

Dijkkamer lig aan de oostelijke waterpartij en de Elzenkamer is de enige kamer die volledig is 

ingesloten door bebouwing. Voor de bebouwing in de kamers geldt afwijkende beeldkwaliteit.
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De Dijkkamer

De Dijkkamer is geïnspireerd op de terpwoningen nabij het zuiderzeestadje Marken. De huisjes 

staan dicht opeengepakt op een terp. De smalle ruimtes tussen de woningen kaderen het 

omringende landschap. De compactheid van de ordening geeft een besloten ‘binnen’ tegenover 

een relatief open buiten. De Dijkkamer bestaat uit een dijk met een vruchtbomen omrande ruimte 

op maaiveldniveau. De kamer wordt aan de binnenzijde begrensd door een haag. In de kamer 

liggen grondlichamen als dijkfragmenten. Op de kruin van de dijk (streven naar circa 2.70m ten 

opzichte van het maaiveld) liggen de terrassen van de dijkwoningen. De ruimte tussen maaiveld en 

kruin in het dijklichaam kan bij voldoende hoogte benut worden voor parkeren en bergingen. De 

woonvertrekken liggen op dijkniveau en de slaapvertrekken op de verdieping. De vijf bouwvolumes 

zijn asymmetrisch orthogonaal geordend. Een tweede mogelijke parkeerlocatie ligt aan de weg. 

De Dijkkamer is rechtstreeks ontsloten op de hoofdontsluitingsweg. De woningen allen aan het 

verhoogde niveau. Dit kan een grondlichaam zijn of een woondek. 

De bouwvolumes vormen een familie maar toch is ieder bouwvolume uniek. De bouwvolumes 

kunnen bestaan uit vrijstaande woningen, tweekappers en geschakelde woningen. 

3.4.1 de  Dijkkamer
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voorbeeld woningen met verhoogd terras aan dijk fragment 
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informele ordening volumes            verhoogd collectief erf                                     particuliere tuin(en)   
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De gevels worden opgetrokken uit hout, baksteen en/of stucwerk. De kleur is wit eventueel met 

een tweede materiaal/kleur. Het dak wordt belegd met pannen. De kleur is bruin tot rood. Er 

worden geen geglazuurde dakpannen toegepast. In de dijkkamer mogen boeiboorden worden 

toegepast. De architectuurfocus is de zuiderzee. 

De rooilijnen voegen zich in de orthogonale ordening van de kamer. De bouwvolumes zijn 

informeel geordend. De rooilijnen van naast elkaar gesitueerde bouwvolumes verspringen zo ver 

dat ruimtes tussen de woningen ontstaan van maximaal vijf meter.  

De dijkwoningen bestaan in dit referentieplan uit een verhoogde plint van circa 2.70 meter (ten 

opzichte van maaiveld), een woondek en bouwvolumes van maximaal twee bouwlagen met een 

kap. De gootlijn ligt op maximaal 6 meter en de nok op maximaal 12 meter boven dekniveau. Goot 

en nokhoogtes verspringen bij voorkeur per bouwvolume. Dakkapellen zijn ondergeschikt aan de 

kap. Bijgebouwen worden indien mogelijk geïntegreerd in het hoofdvolume onder het dek.
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Terpkamer

De Terpkamer is geïnspireerd op de terp Schokland. Huisjes staan hoog en droog, dicht 

opeengepakt verschoven ten opzichte van elkaar op een terp. Aan het eind van de ruimte tussen 

de huisjes staat verdraaid het hoofdgebouw. Vanaf deze plek is er uitzicht over het landschap. 

De Terpkamer bestaat uit een carré van knotplatanen (dakplatanen). Het carré opent zich aan de 

landschapszijde. De knotplatanen staan strak geordend zodat er een helder carré ontstaat. De 

kamer heeft een meter hoge rand met een verhard talud (bijvoorbeeld basalt). De rand verwijst 

naar natte tijden. De terpkamer bestaat uit een verhoogde terp van ten minste 1 meter (streven 

naar 2.70 meterten opzichte van maaiveld). De binnenrand van de kamer wordt begrensd door 

een haag. Het maaiveld van de kamer ligt bij voorkeur op vrijwel de zelfde hoogte als de kruin van 

de dijk. Vanaf dit niveau is er dus exclusief uitzicht op het buitendijkse landschap. De bebouwing 

is geordend in twee rijen geschakelde bebouwing en een vrijstaand verdraaid bouwvolume. 

De rijen voegen zich in de orthogonale ordening van de kamer. De rijen bestaan uit kleinere 

eenheden die zo verschoven zijn ten opzichte van elkaar dat er meerdere subruimtes ontstaan 

en de tussenruimte niet in één keer overzien kan worden. In de 2.70 meter verhoogde versie 

wordt bij voorkeur onder de woning geparkeerd. Hier zijn bij voorkeur ook eventuele bergingen 

gesitueerd. Het verhoogde maaiveld kan als grondlichaam of als in het woondek worden 

uitgevoerd. Indien niet er onder de woningen onvoldoende ruimte is wordt het parkeren naast 

de entreeweg gesitueerd in een met hagen omrande kamer. De Terpkamer is ontsloten met één 

3.4.2 de  Terpkamer
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ontsluitingsweg op de Tag-Weg. Verder is er een tweede informele verbinding met een trap naar 

de noordoostelijke woonstraat en optioneel een steiger naar de dijk.

De rooilijnen van de bouwvolumes voegen zich met uitzondering van het hoofdvolume in de 

orthogonale ordening van de kamer. De bouwvolumes zijn informeel geordend. De rooilijnen van 

naast elkaar gesitueerde bouwvolumes verspringen zo ver dat de ruimtes tussen de geschakelde 

ruimtes niet in één keer overzien kan worden. 

Tenminste 30% van de woningen heeft een goothoogte van 3 meter en een maximale 

nokhoogte 12 meter. Gemeten ten opzichte van het verhoogde maaiveld.  De overige 

woningen hebben een maximale goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 12 meter. Het 

informele karakter wordt versterkt door het toepassen van wisselende goot en nokhoogtes. 

De bouwvolumes benadrukken kleinschaligheid. Het hoofdgebouw onderscheid zich door 

een hogere verdiepingshoogte van de beganegrond. De onderdaklijn (goothoogte) ligt 

op maximaal 6.60 en de nokhoogte ligt op maximaal 13 meter hoogte gemeten vanaf het 

niet verhoogde maaiveld. Plaatselijke gootverhogingen en dakkapellen zijn ondergeschikt 

aan de kap en worden als kenmerk bijvoorkeur versleept uit de nok of het dakvlak. 

Bijgebouwen worden indien mogelijk geïntegreerd in het hoofdvolume onder de kap.                                                                                                                           
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informele ordening            verhoogd collectief erf          terrassen                             tuinen
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De gevels bestaan uit houten delen of een combinatie van metselwerk met houten delen. De 

kleur van het houtwerk is overwegend donker groen. Kozijnen zijn wit. In tegenstelling tot 

de overige bebouwing zijn in de terpkamer kantstukken/boeiboorden juist essentieel. Rijk 

gedetailleerde kantstukken en makelaartjes behoren tot de architectuurfocus. Het hoofdgebouw is 

onderscheidend door een hogere plint, luiken en het toepassen van metselwerkgevel in plaats van 

hout. De daken zijn bedekt met pannen. De kleur is rood of antraciet.
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De Rietkamer

De Rietkamer aan de dijk is geïnspireerd op de boerderij in de polder. De boerderijen bestaan uit 

stoere robuuste schuren met grote dakvlakken, stallen, woongebouwen, hooibergen en voersilo’s. 

De Rietkamer is circa 0,8 meter verhoogd ten opzichte van het omringende maaiveld. Gezien de 

ligging aan de dijk en het ‘Kolk’ is hier gekozen voor een omranding begroeid met landriet of hoge 

grassen en incidentele verbijzondering met Cornus. De 1 tot 1,5 meter hoge grassen vormen een 

natuurlijke erfscheiding met de omgeving. De verkaveling en bebouwing is orthogonaal geordend 

als de kamer zelf. De bebouwing bestaat uit rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. 

De rijwoningen staan in twee tegenover elkaar verschoven rijen van maximaal acht rijwoningen. 

In de rietkamer wordt gestreefd naar een centraal hoger schuurvolume. Dit kan bereikt worden 

door de tegenover elkaar liggende woningen uit te rusten met een gemeenschappelijke 

spantstructuur (schuur) zodat er ruimtelijk één hoge gemeenschappelijke kapconstructie ontstaat. 

De tweekappers worden uitgevoerd als compact bouwvolume in een rechthoekige plattegrond.  

Parkeerplaatsen worden bij voorkeur in het volume geïntegreerd . Aan de dijkzijde staan enkele 

naar voren verschoven vrijstaande woningen met uitzicht over de dijk. De bouwvolumes worden 

zo geordend dat er informele ten opzichte van elkaar verschoven tussen(erf)ruimtes ontstaan. 

De Rietkamer is aan twee zijden ontsloten en heeft twee parkeerkamers aan het erf. De 

parkeerkamers voegen zich in de orthogonale structuur.

3.4.3 de  Rietkamer



Stedenbouwkundig plan Tag West Genemuiden 39

De rijwoningen vormen een eenheid in twee rijen. De geschakelde woningen in een rij hebben een 

gemeenschappelijke rooilijn. De overige bebouwing heeft een verschoven of 90 graden gedraaide 

rooilijn. De rooilijnen worden zo gekozen dat er een informele ordening ontstaat met collectieve 

tussenruimtes. De parkeerkamer of schuur voegt zich in de rechthoekige ordening

De Rietkamerwoningen staan op een verhoogd maaiveld van tenminste 0,8 meter. Het 

hoofdgebouw is samengesteld uit twee tegenover elkaar gesitueerde rijen geschakelde woningen 

met een gemeenschappelijke kap. De maximale onderdaklijn/gootlijn ligt op 3,50 meter en de 

maximale nokhoogte 21 meter boven het maaiveld van de kamer. De tweekappers bestaan uit 

een eenvoudig rechthoekig bouwvolume met een langskap. De onderdaklijn/goothoogte ligt 

op maximaal 3 meter en de nok op 12 meter boven het maaiveld van de kamer. Er kunnen ook  

vertikale kapdelen worden toegepast. Er is een plaatselijk verhoogde goot in het dakvlak mogelijk 

tot 6 meter over een breedte van maximaal 40% van de gevelbreedte van een woning of maximaal 

70% van de gevelbreedte van een woning indien de kopgevels een goothoogte hebben van 3 

meter. In het aanzicht domineert het dakvlak ten opzichte van het geveloppervlak. De vrijstaande 

woningen bestaan uit een volume van drie lagen met een flauwe kap. De gootlijn ligt op maximaal 

9 meter en de nokhoogte op 12 meter boven het maaiveld van de kamer. Het hoofdgebouw heeft 

geen dakkapellen.  In verband met het onderscheidende karakter geen dakkapellen toepassen.



Stedenbouwkundig plan Tag West Genemuiden40

informele ordening volumes             collectief erf                                                      particuliere tuin(en)   
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De kap domineert de robuuste en eenvoudige volumes. De gevelopeningen zijn groot of 

klein. Dakramen vlak in het dak detailleren. De gevel bestaat uit metselwerk met zo mogelijk 

gecementeerde plinten en of uit antraciet/zwart hout. De architectuurfocus is het boeren erf. De 

dakbedekking bestaat uit riet, pannen of hout, eventueel aangevuld met glas (PV-panelen). Een 

gelaagde kap van twee materialen behoort tot de mogelijkheden. De kleur van de dakbedekking is 

naturel or antraciet.
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De Elzenkamer

De Elzenkamer is een met Elzen omrand erf op een 1,20 verhoogde terp. Er is een centrale 

parkeerkamer op circa 0,6 meter boven maaiveld. Aan de binnenrand van de kamer en erfzijde 

van de parkeerstrip is een groene borstwering voorzien. De Haag ontneemt het zicht op de 

geparkeerde auto’s. De bebouwing bestaat uit relatief kleine bouwvolumes van vrijstaande 

woningen tweekappers en rijen van maximaal vier geschakelde woningen. De verkaveling en 

bebouwing is net als de kamer rechthoekig geordend. De bouwvolumes zijn zo ten opzichte van 

elkaar verschoven dat er meerdere besloten erfruimtes ontstaan. De ordening is informeel van 

opzet.

De rooilijnen van de bouwvolumes liggen zo verschoven ten opzichte van elkaar dat er besloten 

collectieve tussenruimtes ontstaan. 

De bouwvolumes staan op een verhoogd maaiveld van circa 1,20 meter. De volumes zijn compact 

en De bebouwing in de Elzenkamer wordt opgetrokken uit metselwerk. Alleen vrijstaande 

3.4.4 de  Elzenkamer



Stedenbouwkundig plan Tag West Genemuiden 43

woningen met een extra hoge goot worden uitgevoerd in hout. De kleur is donker. De bebouwing 

vormt een eenheid. De daken zijn gedekt met pannen of leien. De kleur is antraciet.

In het aanzicht domineert de kap ten opzichte van het gevelvlak.

Bergingen worden geïntegreerd in het hoofdvolume onder de kap. De maximale goothoogte 

is 6 meter en de nokhoogte is maximaal 12 meter ten opzichte van het verhoogd maaiveld. 

Een hoogteaccent is toegestaan. Maximaal twee vrijstaande woningen hebben een maximale 

goothoogte van 9 meter en een nokhoogte van 3 meter. Deze woningen hebben geen dakkapellen. 

De bebouwing in de Elzenkamer wordt opgetrokken in metselwerk. Vrijstaande woningen met een 

goothoogte hoger dan 6 meter worden uitgevoerd in hout (of vergelijkbaar). De kleur is donker. 

De bebouwing vormt een eenheid. Daken zijn gedekt met pannen of leien. De kleur is antraciet. 

De woningen in de Elzenkamer worden uitgevoerd met kenmerkende/onderscheidende luiken en 

unieke voordeuren. 
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informele ordening volumes             collectief erf                                                      particuliere tuin(en)   
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De bebouwing vormt een eenheid. Daken zijn gedekt met pannen of leien. De kleur is 

antraciet. De woningen in de Elzenkamer worden uitgevoerd met kenmerkende luiken en 

unieke voordeuren. 
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3.5.1 Appartementenbebouwing

Voor het appartementengebouw geldt een afwijkende beeldkwaliteit. Het appartementengebouw 

staat centraal in de wijk in de bocht aan de dorps weg. Het gebouw is het enige hoogte-accent 

in de wijk en onderscheidt zich daarmee van de rest van de bebouwing. De vertikaliteit is 

essentieel in de verschijningsvorm. Het gebouw is alzijdig waarneembaar en heeft daarom vier 

representatieve gevels. Gezien de aanwezigheid is speciale aandacht vereist voor de beeldkwaliteit 

van dit gebouw . De maximale goothoogte is 12 meter en de maximale nokhoogte is 19 meter. 

Ook het appartementengebouw heeft een kap, bij voorkeur een spitse kap of meerdere kappen. 

Het gebouw voegt zich in de rechthoekige hoofdstructuur. De schaal van het gebouw kan 

goed in overeenstemming worden gebracht door het volume en/of de kap te splitsen in twee 

verschoven eenheden of anderszins het volume te fragmenteren. Het bouwvolume is compact. 

Er zijn geen aangehangen balkons of galerijen. Half  uitkragende balkons zijn wel toegestaan. 

Installaties worden ondergebracht in het hoofdbouwvolume.  De parkeervoorziening ligt achter 

het appartementengebouw achter de grondgebonden woningen. De parkeervoorziening wordt 

omrand door een groene afscheiding van circa 1.80 meter hoog of kan als parkeerschuur of een 

worden uitgevoerd zodat er een heldere scheiding is tussen tuinen en de parkeervoorziening. Een 

parkeerschuur kapt laag aan op 2,40 m en heeft een nok van maximaal 6,40 m. 

3.5.2 Materialisering

Om het gebouw enerzijds als markante eenheid en aan de andere kant zoveel mogelijk te laten 

corresponderen met de beoogde dorpse korrel is eenheid in vorm, kleur en detaillering essentieel.

Het gebouw wordt beschouwd als een compact volume opgetrokken uit maximaal twee 

materialen. De schaal van het gebouw kan verfijnd worden door de gevel op te bouwen uit slanke 

elementen met als referentie een houten gevel. Ook kan gedacht worden aan een plint van 

baksteen een een opbouw van een ander materiaal. De kleur is in verband met de afwijkende 

omvang ten opzichte van de overige bebouwing donker.

3.5 Appartementenbebouwing
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Openbare 

ruimte

4
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4.1 structuur openbare ruimte

de groen/blauwe hoofdstructuur                                               de groene omranding van de kamers

de scheggen langs de dorpsweg                                             de verharding

De openbare ruimte bestaat uit openbaar groen, water en verharding. Het projectgebied grenst 

zowel aan de dijkzijde als aan de Tagslootzijde aan openbare ruimte. Gezien de ruimtelijke 

betekenis  is de meest relevante aangrenzende openbare ruimte ook aangegeven in de tekeningen.  

Het betreft de dijk en de centrale sloot. De openbare ruimte kan worden onderverdeeld in: de 

randen, de kamers, de scheggen en de verharding.
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4.2 water(berging)structuur

Langs de dijk ligt een greppel. De greppelbodem ligt op grondwaterpeil. De sloot wordt plaatselijk 

aan de binnendijkse zijde verbreedt zodat een natuurlijker aanzien van de berm ontstaat. In de 

curve van de dijk is een grotere verbreding opgenomen. De diepte van deze verbreding varieert 

eveens rond de grondwaterstand. De dwarssloten woden uitgevoerd als wadi’s. Dit deel van 

de waterstructuur kan zowel droog als nat zijn. De centrale sloot voert permanent water. De 

watergangen zijn verbonden tot één systeem.
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4.3 groenstructuur

In onderstaande tekening is het oppervlak met een groene inrichting binnen de projectgrens 

aangegeven.
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4.3.1 grote bomen langs dorpsweg

eik, kastanje, beuk, linde

Langs de dorpsweg staan informeel verspreid grote markante bomen. De bomen zijn gesitueerd 

tussen parkeerplaatsen, in scheggen en op enkele rest stukjes openbaar gebied. De vorming van 

een laanbeplanting is niet gewenst.
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4.3.2 bomen in woonstraten

acacia, berk. elzen

Er zijn woonstraten met en zonder langsparkeerstrook. De woonstraten met een parkeerstrook 

bieden ook ruimte voor de aanplant van bomen. Ook langs het verlengde Hoofdspoor naar de 

rotonde wordt van bomen voorzien. Verder is er op een aantal plaatsen tussen de woningen een 

bescheiden groenvoorziening opgenomen.
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L  =  20 m - 25 m

M =  12 m - 20 m

S  =  ≤ 12 m
Acer capillipes S

Larix decidua L

Ginkgo biloba L

Davidia involucrata M

Acer negundo 
‘Aureovariegatum’ S

Catalpa bignonioides M

Acer japonicum S 

Betula pendula M

Magnolia  kobus S

Gleditsia triacanthus L

Laburnum anagyroides 
S

Quercus x hispanica M

Sorbus alnifolia S

Prunus sargentii 
‘Charles Sargent’ S

Robinia psendoacacia L

Cornus kousa S

Pinus pinea L Prunus subhirtella 
‘Autumnalis’ S

Ilex aquifolium S

Prunus cerasifera ‘Nigra’ 
S

Cercis canadensis S

Cercidiphyllum 
japonicum S

Liriodendron tulipifera L

In de voortuinen van vrijstaande woningen en tweekappers langs de hoofdontsluitingsweg 

wordt geadviseerd per kavel één boom aan te geplanten. De aanplant draagt bij aan een 

informeel en groen karakter van het straatbeeld. Het straatbeeld wordt interessanter en 

infomeler naarmate er meer verschillende boomsoorten worden geplant. De bewoners zijn 

vrij om een boomsoort te kiezen uit onderstaande matrix. is. Ook de omvang van de bomen is 

aangegeven. 

4.3.3 bomen in voortuinen
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bomen in voortuinen
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4.3.4 oeverbegroeiing en voorzuivering

riet en hoge grassen

Langs de oevers van oppervlaktewater en de vochtige of natte waterbergingstroken zal spontaan 

riet tot ontwikkeling komen. Op drogere delen kan het riet worden aangevuld met grassen. Deze 

vegetatie zal circa één keer per jaar gemaaid moeten worden.
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1. Ligustrum 

2.  Fagus sylvatica ‘Purpurea’

3. Acer campestre ‘Red Shine’

4. Fagus sylvatica

5. Carpinus betulus

Deze vijf haagsoorten hebben een groeiwijze die redelijk gelijk is, de 

hagen dienen twee maal per jaar gesnoeid worden.

4.3.5 hagen

Iedere eenheid heeft een onderscheidende haagsoort. De onderscheidende hagen 
dragen bij aan de herkenbaarheid van woonstraten.
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4.3.6 grassen

De inrichting van de vlakken openbaar gebied tussen de langsparkeervakken en de plantsoentjes 

tussen de woningen ondersteunt het gewenste landelijke/dorpse  karakter. Hier worden evenals 

in de scheggen hoge grassen aangeplant. Het onderhoud is extensief. In de uitwerking grassoorten 

kiezen met gering onderhoud.
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4.4 de kamers
Er zijn vijf unieke kamers. Iedere kamer bestaat uit een groene omranding en een greppel of sloot. 

De vegetatie van de omranding ondersteunt of is soms zelfs bepalend voor het onderscheidende 
karakter van de kamers.
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4.4.1 parkkamer met hagen

De parkkamer heeft een schakelfunctie voor Tag-Oost en Tag-West. De 
kamer bestaat uit een streepjes code van hagen orthogonaal gerangschikt 

rond een open veld. De rand maakt een afscheiding met de omgeving maar 

is ook een labyrinth met open ruimten. In de open ruimten kunnen 

speelplaatsen voor de kleinsten worden ingericht. Het veld leent zich goed 

voor bijvoorbeeld balspellen. De volgende haagsoorten kunnen worden 

toegepast:

buxus, beuk, liguster.
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De dijkkamer heeft een rand van relatief lage bomen als de roodpaarse 

Prunus en een haag van Berberis. 

4.4.2 Prunus en Berberis kamer
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De Terpkamer heeft een carré van knotplatanen en een Carpinushaag.

Het talud aan de buitenrand refereert aan de Zuiderzee zoals bijvoorbeeld 

een steenbestorting van basalt of schoeiing.

4.4.3 Platanus en Carpinus kamer
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4.4.4 Cornus en Calamagrostis kamer 

De Rietkamer heeft een rand van landriet en plaatselijk rode 

Cornus. 
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4.4.5 Taxus en Alnus kamer 

De Elzenkamer wordt uitgevoerd met een Taxus haag en wordt vol geplant 

met Alnus (Elzen).
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4.5 verharding
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4.5.1 hoofdontsluitingswegen

trottoir betonbanden en tegels 200 x 200 diagonaal

profiel centrale dorpsweg en ontsluitingswegen naar Tag-Oost

dorpsweg en ontsluitingswegen

Tag-Oost

rijweg: geluiddempend asfalt met rode fietsstroken

De hoofdontsluitingswegen worden verhard met asfalt. de kleur is antraciet. De fietsstroken 

zijn rood en gemarkeerd door een onderbroken witte lijn. Het trottoir wordt samengesteld uit 

opsluitbanden van beton met antraciet natuursteensplit en diagonale bestrating met 20 x 20 

betontegels met antraciet natuursteensplit in de toplaag. De natuursteensplit draagt bij aan 

duurzame kleurkwaliteit van de bestrating. Langs de voetpaden ligt een grasberm.
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 4.5.2 woonstraten

profiel met langsparkeren en zonder langsparkeren  

woonstraten   

woonstraat met centrale molgoot 

trottoir: betontegels 20 x 20 diagonaal gestraat

rijweg: betonsteen met natuurssteen split

Er zijn twee woonstraatprofielen. Het verhardingsvlak voor voertuigen van beide profielen is 

verhard met betonklinkers met natuursteensplit. De klinkers liggen in keperverband met een 

molgoot van stekken. De verharding wordt samengesteld uit klinkers met een variatie aan 

tinten antraciet zodat een levendig vlak ontstaat. Het trottoir is opgesloten met betonbanden 

en diagonaal gelegde 20 x 20 beton tegels (bijvoorkeur facetloos). Er worden banden en tegels 

toegepast met natuursteen split. De kleur is gemêleerd antraciet.
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4.5.3 erfverharding

Een van de typische kenmerken van een erf is dat er een gedeeld collectief verhard vlak zonder 

trottoirs is. De erfontsluitingen zijn mede omdat er maar een zeer beperkt aantal voertuigen 

gebruik van maken geheel uitgevoerd in de zelfde betonklinkerverharding als de woonstraten. De 

straten zijn ook uitgevoerd met een centrale molgoot. De erfverharding van de dijkkamer en de 

terpkamer kan ook verhard worden met een houten dek van gegroefde delen zonodig voorzien 

van een steenslag in een transparante kunstof laag (bijvoorbeeld Bolidt). De toeritten worden in 

betonklinker uitgevoerd. 

erfverharding en toeritten erfverharding Dijkkamer en Terpkamer

ter plaatse van woondekken bijvoorbeeld 

hardhouten (of vergelijkbaar) gegroefde delen 

met transparante anti slip vulling (bijvoorbeeld 

Bolidt) toepassen.

rijweg: betonsteen met natuurssteen split
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4.5.4 fietspaden

Vrijliggende fietspaden worden uitgevoerd in het zelfde materiaal als de woonstraten. Het verband  

wijkt af.
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4.6 kunstwerken

De centrale dorpsweg kruist twee watergangen. Deze overgangen worden uitgevoerd met duikers. 

De weg wordt opgesloten door een betonrand met een hekwerk. Verder zijn er een viertal 

eenvoudige voetbruggetjes(loopplank) naar de parkkamer. De voetbruggen worden uitgevoerd 

met gegroefde houten delen, zonodig voorzien van een anti-sliplaag van steenslag in een 

transparante kunsthars. Ook de voetbruggetjes hebben een hekwerk. Het hekwerk is geinspireerd 

op de rietkraag. Gedacht wordt aan random geplaatst platstaal in verschillende breedtes. Het 

platstaal wordt op een aangelaste langsstrip gelast. De strip wordt tegen de zijkant van de rand 

gebout. aan de loopvlakzijde wordt een buisleuning toegevoegd. Het verdient aanbeveling 

hetzelfde hekwerk ook toe te passen op andere bruggen en duikers aan de randen van het 

projectgebied.

Schets hekwerk 
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4.7 speelvoorzieningen

In het stedenbouwkundig plan zijn diverse speelplaatsen opgenomen. Er is onderscheid gemaakt 

in speelplaatsen voor de oudere jeugd en de jongere jeugd. In de parkkamer is voor beide 

doelgroepen ruimte om te spelen. Er is een veld en er zijn beschutte speelplekken voor de 

kleintjes. Verder is langs de langzaam verkeer verbinding naar de dijk voor de Terpkamer een 

speelkamer voorzien, de Tapijtkamer. Indachtig de bloeiende tapijtindustrie in Genemuiden is 

hier een te ontwerpen speeltapijt gedacht van bijvoorbeeld Playtop (rubberen val ondergrond 

om verwonding bij vallen te voorkomen) Gezien de landelijke dorpse/landelijke sfeer worden de 

speeltoestellen zoveel  mogelijk van natuurlijke materialen gemaakt., bij voorkeur wordt zoveel 

mogelijk hout toegepast.
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 4.8 verlichting en meubilair 

Het meubilair vormt een familie. De kleur is terughoudend donkergroen RAL 

6009. Er worden ondergrondse inzamelcontainers toegepast. Afvalbakken 

zijn van het merk Bammes Capitole. Nutskasten hebben dezefde groene 

kleur . Grotere nutskasten laten begroeien met Hedra. Zitbanken passen bij 

de landelijke uitstraling. De Montseny zitbank van Samson met een frame in 

donker groen past goed. De verlichting bestaat uit een eenvoudige conische 

mast met een transparant rondschijnend armatuur. Er wordt bijvoorkeur één 

type mast/armatuur toegepast. 

Positie inzamelcontainers herbruikbaar 

afval
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Colofon

Dit beeldkwaliteitsplan is gemaakt in opdracht van de Ontwikkelings Combinatie Genemuiden

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met en op basis van bijdragen van:

Freek Loos   stedenbouw en landschapsarchitectuur, Atelier LOOSvanVLIET

Martine van Vliet

Ron Roos

Alessandro Solci

Helmich Heutink   Ontwikkelingscombinatie Genemuiden (opdrachtgever)

Rick Peters   Impuls Partners (projectmanagement)

Harrie Oppewal   Gemeente Zwartewaterland (projectmanagement)

gemeentelijke diensten  Gemeente Zwartewaterland

Floris Frederix   Goudappel Coffeng (verkeer)

Remco Visser   Grontmij (watertoets)


