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Kavelpaspoort             kavel 1
Modern robuust - Vrije kavels

Overzicht van de kavel

Oppervlakte 
van de kavel 

626 m2

Locatie van de kavel
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.
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Bouwvlak hoofdgebouw

Bijgebouw (vergunningsvrij)

Tuin vrij van bebouwing

Haag 

Maatvoering in meters

Vloerpeil woning
+2,85 NAP

Oriëntatie woning / voorzijde woning
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Kavelpaspoort             kavel 1
Modern robuust - Vrije kavels

Uitstraling/thematiek
De vrije kavels aan de dijk krijgen een modern en 
robuust uiterlijk. De prominente ligging van de 
woningen vraagt om een zorgvuldige beschrijving 
van de beeldkwaliteit.

Massa en vorm
• Bouwmassa’s hebben een rechthoek of een 

aantal rechthoeken als basis.
• De woningen staan haaks op de voorerfgrens.
• Woningen worden afgedekt met een platte 

afdekking.
• De hoogte van het hoofdvolume is maximaal 8 

meter hoog
• De woning vormt duidelijk één geheel waarbij 

het hoofdvolume niet direct te onderscheiden 
is.

• De moderne en robuuste uitstraling wordt 
bereikt door de compositie van verschillende 
haaks op of door elkaar staande rechthoekige 
volumes.

Gevelaanzicht
De woningen worden vooral ontworpen 
binnen een helder concept; een eenduidig 
samenhangend eindbeeld van de woning. Alle 
gevels passen binnen dit concept. De moderne 
en robuuste uitstraling van de gevels van 
de bouwblokken komt tot uitdrukking in het 
materiaalgebruik en de opbouw en detaillering van 
de gevel. De woningen hebben aan de straatzijde 
(Kaapsduin) een rustiger en geslotener gevel. 
Naast het robuuste materiaalgebruik stralen de 
gevels rust en warmte uit. Dit wordt bereikt door 
het gebruik van natuurlijke materialen, waaronder 
hout. De gevel aan de zijde van het Wolderwijd 
heeft duidelijk een belangrijke functie bij de 
beleving vanaf de dijk of vanaf het water. Deze 
gevel mag gezien worden en heeft bij voorkeur 
een open uitstraling. De robuustheid van deze 
gevel wordt onder andere bereikt door een stevige 
omkadering van het belangrijkste onderdeel van 
de gevel.

Bebouwingsaccenten 
In de reeks van 4 vrijstaande woningen is er 
geen behoefte aan bijzondere accenten op 
stedenbouwkundig gebied. De woningen 
onderscheiden zich van elkaar en bestaan uit 
samengestelde volumes centraal op de kavel, 
waarbij de oriëntatie van de woningen vooral 
gericht is op dijk en het Wolderwijd en op de 
voorzijde van de woning.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Ter versterking van de moderne en robuuste 

uitstraling van de woning bestaan de gevels 
van de woningen hoofdzakelijk uit natuurlijke 
materialen zoals baksteen, natuursteen, 
beton, hout, staal en glas.

• De hoofdkleuren bestaan uit grijsbruine tinten, 
van licht tot donker.

• De detaillering van de woning dient een 
strakke uitwerking te krijgen zonder 
ambachtelijke versieringen en ornamenten.

• Materiaalkeuze en kleurgebruik van de 
accenten en detailleringen is vrij met 
uitzondering van felle en reflecterende kleuren 
en materialen.

Erfafscheiding
De erfafscheiding is aan de voorzijde en aan de 
achterzijde van de kavel maximaal 1 meter hoog 
en bestaat uit een haag. 

Parkeren op eigen erf
Minimaal 2 parkeerplekken op eigen terrein
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Kavelpaspoort             kavel 1
Modern robuust - Vrije kavels

Schematische weergave van de opbouw van het bouwvolume

Kaapsduin

Kaapsduin

Kaapsduin

Kaapsduin

Kaapsduin

Kaapsduin

Dijk

Dijk

Dijk Dijk

Dijk

Dijk

Het gebouw is maximaal 8 meter hoog, heeft twee 
bouwlagen en een platte afdekking.

De oriëntatie van de woning op het Wolderwijd 
kan worden versterkt door de bouwhoogte aan de 
zijde van het Wolderwijd hoger te maken dan die 
aan de zijde van de Kaapsduin (max. 8m. hoog)

8m

Het gebouw heeft één of meerdere rechthoeken als basis met een langwerpige en gestrekte opzet.

Een ruime overkraging van de tweede bouwlaag 
kan de oriëntatie op de dijkzone en het 
Wolderwijd versterken.

Het versterken van de oriëntatie kan ook door een 
stevige omkadering van (een deel van) de gevel 
aan de zijde van het Wolderwijd.

3



Kavelpaspoort             kavel 1
Modern robuust - Vrije kavels

Kaapsduin Kaapsduin

Kaapsduin
Dijk

Dijk

Dijk

Met verspringen tussen de eerste en de twee bouwlaag kan het idee van een samengestelde opbouw 
van het bouwvolume worden versterkt.

4

Referenties

Hoofdvolume bestaat uit een grijze tint, met gebruik 
van natuurlijke materialen zoals hout.

Compositie van verschillende op of door elkaar 
staande rechthoekige volumes

Omkadering van belangrijkste deel van de gevel.
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Kavelpaspoort             kavel 2
Modern robuust - Vrije kavels

Locatie van de kavel
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Bouwvlak hoofdgebouw

Bijgebouw (vergunningsvrij)

Tuin vrij van bebouwing

Haag 

Maatvoering in meters

Vloerpeil woning
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Oriëntatie woning / voorzijde woning
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.
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Kavelpaspoort             kavel 2
Modern robuust - Vrije kavels

Uitstraling/thematiek
De vrije kavels aan de dijk krijgen een modern en 
robuust uiterlijk. De prominente ligging van de 
woningen vraagt om een zorgvuldige beschrijving 
van de beeldkwaliteit.

Massa en vorm
• Bouwmassa’s hebben een rechthoek of een 

aantal rechthoeken als basis.
• De woningen staan haaks op de voorerfgrens.
• Woningen worden afgedekt met een platte 

afdekking.
• De hoogte van het hoofdvolume is maximaal 8 

meter hoog
• De woning vormt duidelijk één geheel waarbij 

het hoofdvolume niet direct te onderscheiden 
is.

• De moderne en robuuste uitstraling wordt 
bereikt door de compositie van verschillende 
haaks op of door elkaar staande rechthoekige 
volumes.

Gevelaanzicht
De woningen worden vooral ontworpen 
binnen een helder concept; een eenduidig 
samenhangend eindbeeld van de woning. Alle 
gevels passen binnen dit concept. De moderne 
en robuuste uitstraling van de gevels van 
de bouwblokken komt tot uitdrukking in het 
materiaalgebruik en de opbouw en detaillering van 
de gevel. De woningen hebben aan de straatzijde 
(Kaapsduin) een rustiger en geslotener gevel. 
Naast het robuuste materiaalgebruik stralen de 
gevels rust en warmte uit. Dit wordt bereikt door 
het gebruik van natuurlijke materialen, waaronder 
hout. De gevel aan de zijde van het Wolderwijd 
heeft duidelijk een belangrijke functie bij de 
beleving vanaf de dijk of vanaf het water. Deze 
gevel mag gezien worden en heeft bij voorkeur 
een open uitstraling. De robuustheid van deze 
gevel wordt onder andere bereikt door een stevige 
omkadering van het belangrijkste onderdeel van 
de gevel.

Bebouwingsaccenten 
In de reeks van 4 vrijstaande woningen is er 
geen behoefte aan bijzondere accenten op 
stedenbouwkundig gebied. De woningen 
onderscheiden zich van elkaar en bestaan uit 
samengestelde volumes centraal op de kavel, 
waarbij de oriëntatie van de woningen vooral 
gericht is op dijk en het Wolderwijd en op de 
voorzijde van de woning.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Ter versterking van de moderne en robuuste 

uitstraling van de woning bestaan de gevels 
van de woningen hoofdzakelijk uit natuurlijke 
materialen zoals baksteen, natuursteen, 
beton, hout, staal en glas.

• De hoofdkleuren bestaan uit grijsbruine tinten, 
van licht tot donker.

• De detaillering van de woning dient een 
strakke uitwerking te krijgen zonder 
ambachtelijke versieringen en ornamenten.

• Materiaalkeuze en kleurgebruik van de 
accenten en detailleringen is vrij met 
uitzondering van felle en reflecterende kleuren 
en materialen.

Erfafscheiding
De erfafscheiding is aan de voorzijde en aan de 
achterzijde van de kavel maximaal 1 meter hoog 
en bestaat uit een haag. 

Parkeren op eigen erf
Minimaal 2 parkeerplekken op eigen terrein

2



Kavelpaspoort             kavel 2
Modern robuust - Vrije kavels

Schematische weergave van de opbouw van het bouwvolume

Kaapsduin

Kaapsduin
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Kaapsduin

Kaapsduin
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Dijk Dijk

Dijk

Dijk

Het gebouw is maximaal 8 meter hoog, heeft twee 
bouwlagen en een platte afdekking.

De oriëntatie van de woning op het Wolderwijd 
kan worden versterkt door de bouwhoogte aan de 
zijde van het Wolderwijd hoger te maken dan die 
aan de zijde van de Kaapsduin (max. 8m. hoog)

8m

Het gebouw heeft één of meerdere rechthoeken als basis met een langwerpige en gestrekte opzet.

Een ruime overkraging van de tweede bouwlaag 
kan de oriëntatie op de dijkzone en het 
Wolderwijd versterken.

Het versterken van de oriëntatie kan ook door een 
stevige omkadering van (een deel van) de gevel 
aan de zijde van het Wolderwijd.

3



Kavelpaspoort             kavel 2
Modern robuust - Vrije kavels

Kaapsduin Kaapsduin

Kaapsduin
Dijk

Dijk

Dijk

Met verspringen tussen de eerste en de twee bouwlaag kan het idee van een samengestelde opbouw 
van het bouwvolume worden versterkt.

4

Referenties

Hoofdvolume bestaat uit een grijze tint, met gebruik 
van natuurlijke materialen zoals hout.

Compositie van verschillende op of door elkaar 
staande rechthoekige volumes

Omkadering van belangrijkste deel van de gevel.
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Kavelpaspoort             kavel 3
Modern robuust - Vrije kavels

Uitstraling/thematiek
De vrije kavels aan de dijk krijgen een modern en 
robuust uiterlijk. De prominente ligging van de 
woningen vraagt om een zorgvuldige beschrijving 
van de beeldkwaliteit.

Massa en vorm
• Bouwmassa’s hebben een rechthoek of een 

aantal rechthoeken als basis.
• De woningen staan haaks op de voorerfgrens.
• Woningen worden afgedekt met een platte 

afdekking.
• De hoogte van het hoofdvolume is maximaal 8 

meter hoog
• De woning vormt duidelijk één geheel waarbij 

het hoofdvolume niet direct te onderscheiden 
is.

• De moderne en robuuste uitstraling wordt 
bereikt door de compositie van verschillende 
haaks op of door elkaar staande rechthoekige 
volumes.

Gevelaanzicht
De woningen worden vooral ontworpen 
binnen een helder concept; een eenduidig 
samenhangend eindbeeld van de woning. Alle 
gevels passen binnen dit concept. De moderne 
en robuuste uitstraling van de gevels van 
de bouwblokken komt tot uitdrukking in het 
materiaalgebruik en de opbouw en detaillering van 
de gevel. De woningen hebben aan de straatzijde 
(Kaapsduin) een rustiger en geslotener gevel. 
Naast het robuuste materiaalgebruik stralen de 
gevels rust en warmte uit. Dit wordt bereikt door 
het gebruik van natuurlijke materialen, waaronder 
hout. De gevel aan de zijde van het Wolderwijd 
heeft duidelijk een belangrijke functie bij de 
beleving vanaf de dijk of vanaf het water. Deze 
gevel mag gezien worden en heeft bij voorkeur 
een open uitstraling. De robuustheid van deze 
gevel wordt onder andere bereikt door een stevige 
omkadering van het belangrijkste onderdeel van 
de gevel.

Bebouwingsaccenten 
In de reeks van 4 vrijstaande woningen is er 
geen behoefte aan bijzondere accenten op 
stedenbouwkundig gebied. De woningen 
onderscheiden zich van elkaar en bestaan uit 
samengestelde volumes centraal op de kavel, 
waarbij de oriëntatie van de woningen vooral 
gericht is op dijk en het Wolderwijd en op de 
voorzijde van de woning.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Ter versterking van de moderne en robuuste 

uitstraling van de woning bestaan de gevels 
van de woningen hoofdzakelijk uit natuurlijke 
materialen zoals baksteen, natuursteen, 
beton, hout, staal en glas.

• De hoofdkleuren bestaan uit grijsbruine tinten, 
van licht tot donker.

• De detaillering van de woning dient een 
strakke uitwerking te krijgen zonder 
ambachtelijke versieringen en ornamenten.

• Materiaalkeuze en kleurgebruik van de 
accenten en detailleringen is vrij met 
uitzondering van felle en reflecterende kleuren 
en materialen.

Erfafscheiding
De erfafscheiding is aan de voorzijde en aan de 
achterzijde van de kavel maximaal 1 meter hoog 
en bestaat uit een haag. 

Parkeren op eigen erf
Minimaal 2 parkeerplekken op eigen terrein

2



Kavelpaspoort             kavel 3
Modern robuust - Vrije kavels

Schematische weergave van de opbouw van het bouwvolume
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Het gebouw is maximaal 8 meter hoog, heeft twee 
bouwlagen en een platte afdekking.

De oriëntatie van de woning op het Wolderwijd 
kan worden versterkt door de bouwhoogte aan de 
zijde van het Wolderwijd hoger te maken dan die 
aan de zijde van de Kaapsduin (max. 8m. hoog)

8m

Het gebouw heeft één of meerdere rechthoeken als basis met een langwerpige en gestrekte opzet.

Een ruime overkraging van de tweede bouwlaag 
kan de oriëntatie op de dijkzone en het 
Wolderwijd versterken.

Het versterken van de oriëntatie kan ook door een 
stevige omkadering van (een deel van) de gevel 
aan de zijde van het Wolderwijd.

3



Kavelpaspoort           kavel 3
Modern robuust - Vrije kavels

Kaapsduin Kaapsduin

Kaapsduin
Dijk

Dijk

Dijk

Met verspringen tussen de eerste en de twee bouwlaag kan het idee van een samengestelde opbouw 
van het bouwvolume worden versterkt.

4

Referenties

Hoofdvolume bestaat uit een grijze tint, met gebruik 
van natuurlijke materialen zoals hout.

Compositie van verschillende op of door elkaar 
staande rechthoekige volumes

Omkadering van belangrijkste deel van de gevel.
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Kavelpaspoort           kavel 4
Modern robuust - Vrije kavels

Locatie van de kavel

Legenda
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Bouwvlak hoofdgebouw

Bijgebouw (vergunningsvrij)

Tuin vrij van bebouwing

Haag 

Maatvoering in meters

Vloerpeil woning
+2,85 NAP

Oriëntatie woning / voorzijde woning

Legenda
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.
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Kavelpaspoort             kavel 4
Modern robuust - Vrije kavels

Uitstraling/thematiek
De vrije kavels aan de dijk krijgen een modern en 
robuust uiterlijk. De prominente ligging van de 
woningen vraagt om een zorgvuldige beschrijving 
van de beeldkwaliteit.

Massa en vorm
• Bouwmassa’s hebben een rechthoek of een 

aantal rechthoeken als basis.
• De woningen staan haaks op de voorerfgrens.
• Woningen worden afgedekt met een platte 

afdekking.
• De hoogte van het hoofdvolume is maximaal 8 

meter hoog
• De woning vormt duidelijk één geheel waarbij 

het hoofdvolume niet direct te onderscheiden 
is.

• De moderne en robuuste uitstraling wordt 
bereikt door de compositie van verschillende 
haaks op of door elkaar staande rechthoekige 
volumes.

Gevelaanzicht
De woningen worden vooral ontworpen 
binnen een helder concept; een eenduidig 
samenhangend eindbeeld van de woning. Alle 
gevels passen binnen dit concept. De moderne 
en robuuste uitstraling van de gevels van 
de bouwblokken komt tot uitdrukking in het 
materiaalgebruik en de opbouw en detaillering van 
de gevel. De woningen hebben aan de straatzijde 
(Kaapsduin) een rustiger en geslotener gevel. 
Naast het robuuste materiaalgebruik stralen de 
gevels rust en warmte uit. Dit wordt bereikt door 
het gebruik van natuurlijke materialen, waaronder 
hout. De gevel aan de zijde van het Wolderwijd 
heeft duidelijk een belangrijke functie bij de 
beleving vanaf de dijk of vanaf het water. Deze 
gevel mag gezien worden en heeft bij voorkeur 
een open uitstraling. De robuustheid van deze 
gevel wordt onder andere bereikt door een stevige 
omkadering van het belangrijkste onderdeel van 
de gevel.

Bebouwingsaccenten 
In de reeks van 4 vrijstaande woningen is er 
geen behoefte aan bijzondere accenten op 
stedenbouwkundig gebied. De woningen 
onderscheiden zich van elkaar en bestaan uit 
samengestelde volumes centraal op de kavel, 
waarbij de oriëntatie van de woningen vooral 
gericht is op dijk en het Wolderwijd en op de 
voorzijde van de woning.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Ter versterking van de moderne en robuuste 

uitstraling van de woning bestaan de gevels 
van de woningen hoofdzakelijk uit natuurlijke 
materialen zoals baksteen, natuursteen, 
beton, hout, staal en glas.

• De hoofdkleuren bestaan uit grijsbruine tinten, 
van licht tot donker.

• De detaillering van de woning dient een 
strakke uitwerking te krijgen zonder 
ambachtelijke versieringen en ornamenten.

• Materiaalkeuze en kleurgebruik van de 
accenten en detailleringen is vrij met 
uitzondering van felle en reflecterende kleuren 
en materialen.

Erfafscheiding
De erfafscheiding is aan de voorzijde en aan de 
achterzijde van de kavel maximaal 1 meter hoog 
en bestaat uit een haag. 

Parkeren op eigen erf
Minimaal 2 parkeerplekken op eigen terrein

2



Kavelpaspoort             kavel 4
Modern robuust - Vrije kavels

Schematische weergave van de opbouw van het bouwvolume
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Het gebouw is maximaal 8 meter hoog, heeft twee 
bouwlagen en een platte afdekking.

De oriëntatie van de woning op het Wolderwijd 
kan worden versterkt door de bouwhoogte aan de 
zijde van het Wolderwijd hoger te maken dan die 
aan de zijde van de Kaapsduin (max. 8m. hoog)

8m

Het gebouw heeft één of meerdere rechthoeken als basis met een langwerpige en gestrekte opzet.

Een ruime overkraging van de tweede bouwlaag 
kan de oriëntatie op de dijkzone en het 
Wolderwijd versterken.

Het versterken van de oriëntatie kan ook door een 
stevige omkadering van (een deel van) de gevel 
aan de zijde van het Wolderwijd.

3



Kavelpaspoort             kavel 4
Modern robuust - Vrije kavels

4

Kaapsduin Kaapsduin

Kaapsduin
Dijk

Dijk

Dijk

Met verspringen tussen de eerste en de twee bouwlaag kan het idee van een samengestelde opbouw 
van het bouwvolume worden versterkt.

Referenties

Hoofdvolume bestaat uit een grijze tint, met gebruik 
van natuurlijke materialen zoals hout.

Compositie van verschillende op of door elkaar 
staande rechthoekige volumes

Omkadering van belangrijkste deel van de gevel.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort    kavel 5
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning

Locatie van de kavel
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Kavelpaspoort    kavel 5
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning

Referenties

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is rustig. De bouwstijl 
is te typeren als hedendaags klassiek.

Massa en vorm
• De bouwmassa heeft een rechthoek of een

aantal rechthoeken als basis.
• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning betaat uit 1 of 2 lagen met een

kap. De goothoogte is maximaal 7 meter en
de bouwhoogte is maximaal 11 meter.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Basismateriaal is baksteen in bruintinten.
• Afwisseling in lichte en donkere tinten

baksteen.
• De daken worden afgedekt met een

antracietgrijze of zwarte dakpan.
• Detailleringen, verbijzondering van de gevel

en dakranden zijn in afstemming met de
hoofdmassa vrij in kleur en materiaal met
uitzondering van felle en reflecterende kleuren
en grote vlakke gevelelementen.

Afwisselende baksteen, 
moderne raampartij, gevel met 

klassieke uitstraling.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.

Baksteen met bruintint, 
zadeldak haaks op 

voorerfgrens

Klassieke gevelindeling, zadeldak haaks op 
voorerfgrens.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woning is aangegeven op

de tekening:
• kavel 5 +0,40m NAP
• kavel 6 +1,00 m NAP
• kavel 7 +1,40 m NAP

• De kavels 5, 6 en 7 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte.

• De keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners.

• Het overige onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.
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Kavelpaspoort    kavel 6
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning

Locatie van de kavel
Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Oppervlakte 
van de kavel 

597 m2
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Kavelpaspoort    kavel 6
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning

Referenties

Afwisselende baksteen, 
moderne raampartij, gevel met 

klassieke uitstraling.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.

Baksteen met bruintint, 
zadeldak haaks op 

voorerfgrens

Klassieke gevelindeling, zadeldak haaks op 
voorerfgrens.

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is rustig. De bouwstijl 
is te typeren als hedendaags klassiek.

Massa en vorm
• De bouwmassa heeft een rechthoek of een

aantal rechthoeken als basis.
• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning betaat uit 1 of 2 lagen met een

kap. De goothoogte is maximaal 7 meter en
de bouwhoogte is maximaal 11 meter.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Basismateriaal is baksteen in bruintinten.
• Afwisseling in lichte en donkere tinten

baksteen.
• De daken worden afgedekt met een

antracietgrijze of zwarte dakpan.
• Detailleringen, verbijzondering van de gevel

en dakranden zijn in afstemming met de
hoofdmassa vrij in kleur en materiaal met
uitzondering van felle en reflecterende kleuren
en grote vlakke gevelelementen.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woning is aangegeven op

de tekening:
• kavel 5 +0,40m NAP
• kavel 6 +1,00 m NAP
• kavel 7 +1,40 m NAP

• De kavels 5, 6 en 7 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte.

• De keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners.

• Het overige onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort    kavel 7
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort    kavel 7
Hedendaags klassiek - vrijstaande woning

Referenties

Afwisselende baksteen, 
moderne raampartij, gevel met 

klassieke uitstraling.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.

Baksteen met bruintint, 
zadeldak haaks op 

voorerfgrens

Klassieke gevelindeling, zadeldak haaks op 
voorerfgrens.

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is rustig. De bouwstijl 
is te typeren als hedendaags klassiek.

Massa en vorm
• De bouwmassa heeft een rechthoek of een

aantal rechthoeken als basis.
• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning betaat uit 1 of 2 lagen met een

kap. De goothoogte is maximaal 7 meter en
de bouwhoogte is maximaal 11 meter.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• Basismateriaal is baksteen in bruintinten.
• Afwisseling in lichte en donkere tinten

baksteen.
• De daken worden afgedekt met een

antracietgrijze of zwarte dakpan.
• Detailleringen, verbijzondering van de gevel

en dakranden zijn in afstemming met de
hoofdmassa vrij in kleur en materiaal met
uitzondering van felle en reflecterende kleuren
en grote vlakke gevelelementen.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woning is aangegeven op

de tekening:
• kavel 5 +0,40m NAP
• kavel 6 +1,00 m NAP
• kavel 7 +1,40 m NAP

• De kavels 5, 6 en 7 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte.

• De keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners.

• Het overige onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zich zelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort    kavel 8
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Uitstraling/thematiek
De woningen op de kavels 8 t/m 15 krijgen een 
moderne uitstraling, waarbij kavel 8 met witte en 
lichte tinten een ‘zomerse’ uitwerking krijgt. Deze 
lichte kleuren sluiten aan bij de bebouwing met 
lichte kleuren rond het groene hart en hierdoor 
ontstaat de gewenste ruimtelijke samenhang van 
de bebouwing. Kavel 9 t/m 15 met een kleurrijke 
uitstraling (zie: Materiaalkeuze en kleurgebruik).

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
Kavel 8 ligt op een schakelplek: de woning is 
georiënteerd naar het zomerse hart van de

Kavelpaspoort    kavel 8
Modern zomers - vrijstaande woning

Referenties

buurt maar vormt tevens de afsluiting van een 
markante rij van woningen op de kavels 8 t/m 
11. De woning doet recht aan deze tweezijdige
oriëntatie door accenten in de opbouw van gevel
en volume en in de nokrichting.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in een

witte of lichtgrijze tint.
• Detailleringen, verbijzondering van de gevel

en dakranden zijn vrij in kleur en materiaal
met uitzondering van felle en reflecterende
kleuren en materialen.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciet dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woning is aangegeven op

de tekening:
• kavel 8, 9, 10 en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP
• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte

van elkaar op een verschillende hoogte.
De keervoorzieningen zijn onderdeel
van de kavel en worden eigendom van
de bewoners. Het verdere onderlinge
hoogteverschil moet gezamenlijk op
eigen terrein worden opgevangen.

De hoofdmassa wit of lichtgrijs, met een afwijkende accentkleur.

Twee woonlagen zonder kap, 
hoofdmassa wit, gebruik van 
natuurlijk materiaal (hout) als 
verbijzondering en donkere 

accenten.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Oppervlakte 
van de kavel 

491 m2

Kavelpaspoort    kavel 9
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Kavelpaspoort    kavel 9
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Oppervlakte 
van de kavel 

491 m2

Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort   kavel 10
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort   kavel 10
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort   kavel 11
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort   kavel 11
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort   kavel 12
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort   kavel 12
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort   kavel 13
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort   kavel 13
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.

Kavelpaspoort   kavel 14
Modern kleurrijk - vrijstaande woning
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Kavelpaspoort   kavel 14
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.
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Over Bergkwartier-Hoog
Deze kavel maakt deel uit van de buurt 
Bergkwartier Hoog in Polderwijk. De 
sfeer van Bergkwartier hoog is groen en 

een eigen bouwstijl. Naast de vrije kavels 
voor vrijstaande woningen omvat het plan 
projectmatig ontwikkelde rijwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en een klein 
aantal appartementen. Voor de sfeer en 
uitstraling van de buurt is het evenwicht 
tussen samenhang en verscheidenheid 
cruciaal. Wat betreft de vrijstaande woningen 
wordt in dit kavelpaspoort door een aantal 

materiaalgebruik gezorgd voor samenhang 
van de woningen op de vrije kavels. Deze 
hebben door de individuele opdrachtgevers 
uit zichzelf meestal al veel verscheidenheid 
onder elkaar.
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Kavelpaspoort   kavel 15
Modern kleurrijk - vrijstaande woning

Uitstraling/thematiek
De sfeer van dit deelgebied is modern. De 
woningen op de kavels 9 t/m 15 krijgen met een 
kleurrijke uitwerking een levendige, en een ten 
opzichte van elkaar een eigen, uitstraling. 

Massa en vorm
• Het bouwvolume is strak en eenvoudig

ontworpen en heeft een rechthoek of een
aantal rechthoeken als basis.

• De woning staat haaks op de voorerfgrens.
• De woning is opgebouwd uit één of twee

bouwlagen met of zonder een kap.
• De goothoogte is maximaal 7 meter en de

bouwhoogte is maximaal 11 meter.
• De vorm van de kap dient aan te sluiten bij de

modern uitwerking van de woningen.
• Bij een platte afdekking dient de gevel aan

de bovenzijde een goed zichtbare en bij de
architectuur passende beëindiging van de
gevel te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld
een stevige dakrand of verbijzondering in de
gevel.

Oriëntatie
De kavels 9 t/m 15 kennen een gevarieerde 
omgeving: in het oosten en noord westen een 
woonstraat, in het zuiden en westen een groene 
openbare ruimte.
Afhankelijk van de ligging van de woning wordt 
er door volumeopbouw, gevelopeningen en 
accenten rekening gehouden met de oriëntatie 

Referenties

Aardse tinten 
en gemeleerde 

bakstenen

Uitgesproken kleur 
bakstenen

Hoofdmassa heeft 
door materialisatie een 

uitgesproken kleur

Door het gebruik van 
verschillende materialen 

ontstaat een speels 
kleurenpalet

van de woning die ook tweezijdig kan zijn, 
bijvoorbeeld op de hoeken van het bouwveld.
De woningen op de kavels 9,10 en 11 oriënteren 
zich duidelijk op de woonstraat door de 
nokrichting haaks op de woonstraat.
Bouwvolumes op de kavels 11, 13 en 14 mogen 
geen blinde gevels hebben aan de zijde van de 
straat of openbare groenzones.

Materiaalkeuze, kleurgebruik en detaillering
• De hoofdmassa overwegend uitvoeren in

hout of baksteen met een uitgesproken kleur
met uitzondering van zwart, wit of felle en
reflecterende kleuren.

• Hellende dakvlakken worden uitgevoerd in
grijze of zwarte tinten, bijvoorbeeld door een
antraciete dakpan.

Hoogteverschil
• Het vloerpeil van de woningen is aangegeven

op de tekening
• kavel 8, 9, 10, en 11 vloerpeil +0,65 m NAP
• kavel 12 vloerpeil -0,50 m NAP
• kavel 13 en 14 vloerpeil -1,65 m NAP
• kavel 15 vloerpeil -0,70 m NAP

• De kavels 8 t/m 15 liggen ten opzichte van
elkaar op een verschillende hoogte. De
keervoorzieningen zijn onderdeel van de
kavel en worden eigendom van de bewoners
Het verdere onderlinge hoogteverschil
moet gezamenlijk op eigen terrein worden
opgevangen.

Deze afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de geschreven regels hierboven. De aspecten die door de 
afbeelding worden verduidelijkt, zijn in de onderschriften aangegeven.




