
3. Waterfront 

Stedenbouwkundige doelstellingen
Spelregels
	Hoofdopzet: Stedenbouwkundige opzet conform schets hoofdopzet.  
	Situering: Bebouwing langs vaart en groenplein zorgt respectievelijk voor begeleiding 

en omarming van openbare ruimte (formele rooilijnen). Alle gebouwen staan haaks op 
of evenwijdig aan de straat.

	Korrelgrootte: Er is variatie in korrelgrootte binnen één afzonderlijk bouwblok. 
	Erfafscheidingen:  Bijzondere aandacht voor erfafscheidingen grenzend aan openbare 

parkeerhofjes binnen bouwblokken. Metalen rasterhekwerk (180 cm hoog) in parkeer-
hofjes toepassen, begroeid met groenblijvende klimplanten. Langs hoofdroute (laan/
vaart) stenen erfafscheiding (60 cm hoog) realiseren. Waar de zijdelingse erfgrens aan 
de breuklijn ligt, de erfafscheiding met de woning mee ontwerpen. Zie kaart erfaf-
scheidingen voor toepassingslocaties en specificaties.

Welstandscriteria  
Uitstraling/thematiek 
De sfeer is vrolijk (licht) en zomers (kleurrijk). De bouwstijl in Waterfront is te typeren als ei-
gentijds.

Massa en vorm 
	Bouwvolumes worden strak en eenvoudig ontworpen. 

Gevelaanzicht 
	Naarmate de korrelgrootte toeneemt dient het ontwerp  meer variatie te bevatten. 
	Twee naast elkaar gelegen bouweenheden (korrel) zijn in verschijningsvorm overtui-

gend van elkaar afwijkend.
	Gevels openen zich naar de vaart, de Parnassialaan en het centraal groenplein.
	Gebouwen mogen geen blinde gevels aan de straatzijde hebben.

Bebouwingsaccenten 
	De op de kaart aangeven locaties  met een (      ) kennen een nadrukkelijke expressie in 

gevelopbouw en/of in massaopbouw (hoekoplossing). 
	De op de kaart aangegeven locatie met een (      )  dient op heldere wijze beëindigd te 

worden met markant gebouw die door zijn verschijningsvorm overtuigend afwijkt van 
de omringende bebouwing en een duidelijke beëindiging vormt van zichtlijn. 

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
	De hoofdmassa overwegend uitvoeren in een witte of lichtgrijze tint.
	Minimaal één accentkleur toepassen in het gevelvlak. Deze dient het totaalontwerp te 

versterken. 
	Voor de locatie gemarkeerd met een (       ) kunnen de woningen een afwijkende 

kleurstelling krijgen. Voor deze woningen gaat het in essentie om de relatie met het 
water en de hoogwaardige architectuur. 

	Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in grijs of zwart. 
	Uitstekende elementen worden duidelijk en uitgesproken vormgegeven. 

Hoofdopzet
Gebied Waterfont ligt tussen het MFA eiland, een parkbos en de Parnassialaan. Het hart van 
de buurt wordt gevormd door een centraal groenplein, de ontmoetingsplek voor de buurt. Een 
groene verbindingsas, gemarkeerd door twee bebouwingsaccenten en beëindigd met een bij-
zonder gebouw, koppelt het plein met het nabijgelegen parkbos. Het waterfront wordt gevormd 
door bebouwing die zich oriënteert op het water en zorgt voor begeleiding van de vaart.
In de vaart bevindt zich een locatie die extra vrijheid biedt, maar door de bijzondere ligging extra 
aandacht vraagt.  
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3. Waterfront 
Wensbeeld 
De sfeer van ‘Waterfront’ is vrolijk en zomers, de bouwstijl is te typeren als eigentijds. Inspira-
tiebron voor dit gebied is het werk van kunstschilder Piet Mondriaan. De strakke bouwvolumes 
refereren aan de rechte lijnen uit zijn schilderwerk. In ‘Waterfront’ is de bebouwing het witte 
canvas, waarop een compositie met één of en enkele kleuraccenten ontstaat. De witte kleurstel-
ling zorgt voor de samenhang, de kleuraccenten geven individualiteit aan de woning en identiteit 
aan het gebied. Om een rijke schakering van kleuren te krijgen is niet enkel gekozen voor pri-
maire kleuren, maar is een veel breder kleurenpalet mogelijk. Gebruik van strakke, gladde ma-
terialen zoals stucwerk of plaatmateriaal versterken het eigentijdse karakter van ‘Waterfront’. 
Hellende daken worden uitgevoerd in een grijstint of in zwart, zodat de nadruk op de gevels en 
de kleuraccenten komt te liggen.  

De bouwblokken kennen een menging van diverse woningtypologieën; het ‘mix to the max’ prin-
cipe. De uitdaging is dat de variatie in woningtypologieën ook tot uiting komt in het ontwerp 
van de verschillende woningblokken. De wens is dat de rijwoningen langs de vaart met korte 
voortuinen zorgt voor begeleiding van de openbare ruimte. De woningen rondom het centrale 
groenplein omarmen deze ruimte als één centrale voortuin. De voortuinen zijn bij voorkeur zo 
kort mogelijk, zodat de woningen als het ware direct aan het groene plein grenzen. 

De ambitie voor de woonstraten is dat iedere woning of woningrij anders wordt ontworpen. De 
woningen worden bij voorkeur onderling op verschillende afstanden van de straat geplaatst 
(informele rooilijnen) zodat de variatie in woningtypologieën wordt versterkt. De samenhang 
wordt bereikt door de bouwstijl en de kleurstelling, maar ook door de inrichting van de openbare 
ruimte. 

Een lage gebouwde erfafscheiding zorgt voor begeleiding van de hoofdroute. Erfafscheidingen in 
de parkeerhofjes worden aan de zijkant en achterkant voorzien van begroeide hekwerken. Hier-
mee is het bijzondere karakter van de parkeerhofjes gegarandeerd. De ambitie is om de overige 
erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte groen uit te voeren: hagen aan de voorzijde 
en hagen of begroeide hekwerken aan de zijkant.
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referentiebeelden

voorbeeld hoofdmassa en accentkleuren centraal groenplein begroeid hekwerk parkeer-
hofjes

beëindiging zichtlijn

schilderij Mondriaan (uitsnede)
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