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Bestaande situatie

zicht vanaf de westerweg 

zicht richting abdij van egmond zicht vanaf lijnbaan richting vennewatersweg

woningen aan de vennewatersweg

PWN leiding
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ruimtelijk kwaliteitskaderstrandvlakte, Flank en strandwal 

Kaderkaart Zonering

Voor de Zandzoom is in 
deze Kaderkaart aange-
geven op welke plek er 
welke kaders gelden voor 
ontwikkeling. De kleur van 
een zone verwijst naar een 
set van principeplannen 
en criteria in dit RKK die 
voor een specifiek type kor-
relontwikkeling gelden. 
De pijltjes geven de gewens-
te oriëntatie van bebou-
wing aan, de grootte van 
de pijltjes geeft een indica-
tie van de hiërarchie tussen 
gebouwen. Met name bij 
Erven, Buurtschappen en 
Buitens is vooral v.w.b. de 
bijgebouwen oriëntatie en 
hiërarchie maatwerk.
De lijnen geven de prin-
cipeontsluiting van het 
gebied aan op hoofdlijnen.
Ten aanzien van de trace-
ring van nieuwe linten en 
dwarslanen en de exacte 
begrenzing van vlakken 
geldt dat dit een zoekruim-
te is en dat de belijning 
niet hard is vastgelegd. Als 
de ontwerpstructuur dat 
vraagt en er evengoed aan 
de intenties van het RKK 
wordt voldaan kunnen de 
lijnen wat anders gelegd 
worden.
Ten aanzien van de 
onderverdeling binnen de 
velden geldt dat deze slechts 
de historische kavelgrenzen 
markeert, dit is geen dwin-
gende afbakening voor een 
onderscheidende invulling.

De rode contour in de 
kaart volgt de “kamers”, 
de gebieden waarvoor 
nu tussen gemeente en 
eigenaren overeenkomsten 
zijn gesloten. Buiten deze 
rode contouren wordt de 
komende tijd in principe 
niet zomaar ontwikkeld.

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 126 127 la4sale

Het gebied Zandzoom ligt op de middelste strandwal met aan 
weerszijden het open landschap van de strandvlakten.
Op de strandwal heeft generaties lang akkerbouw en tuinbouw plaats 
gehad en in de 20e eeuw vooral bollenteelt. De stolpboerderijen 
lagen allemaal hoog en droog op de rand van de strandwal en 
beschikten over nattere weidegronden in de strandvlaktes.
De locatie van de boerderijen markeert de grens tussen de strandwal 
en strandvlakte. Zo zijn ten westen van de Westerweg en ten oosten 

van de Oosterzijweg twee ‘flanken’ ontstaan die de overgang vormen 
van strandwal naar strandvlakte.
De meeste bebouwing staat op de strandwallen en samen met 
de beplanting zijn op de strandwallen verdichte zones ontstaan. 
Hiertussen vormen de strandvlakten langgerekte zones van 
open landschap met vergezichten. Het contrast tussen de open 
strandvlakten en het meer besloten karakter van de strandwal met 
de flanken als overgang ertussen is kenmerkend voor het gebied.
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legenda

N

uitgeeFBaar terrein

privaat met voorwaarden

BeBouwingsvrije zone rondom erF

openBaar groen

groen mandelig

erF mandelig (geen openBaar terrein)

rijweg

parkeren

voetpad

Fietspad

dam met duiker

sloot / greppel

erFaFscheiding haag

schapenhek

spelen

over te dragen grond

rioolgemaal

traFo

grond hoeBe en rietBroek

mogelijke ontsluiting rietBroek

calamiteiten reservering
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legendadeelgeBieden

veld 1

veld 2

veld 3

veld 4

veld 5

erF a - gesloten

erF B - gesloten

erF c - gesloten

erF d - open

erF e - open

dwarslanen

linten

Bollenschuur

landhuis 1

landhuis 2

landhuis 3

stolp

v1

v2

v3

v5

v4

L1

L2

L3

A

B

C

D
D

E
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Fasering 11.02.2020

fAsE 1

fAsE 2

fAsE 3

fAsE 3

fAsE 4

fAsE 5

legenda

Fase 1 

= 32 woningen

Fase 2

= 32 woningen

Fase 3

= 20 woningen

Fase 4

= 38 woningen

Fase 5

= 49 woningen

totaal 171 woningen

rietBroek 

= 9 woningen

hoeBe 

= 3 woningen                            +

totaal 183 woningen



beeldkwaliteitsplan - kamer west - 28/05/2020 - rrogbeeldkwaliteitsplan - kamer west - 28/05/2020 - rrog 1514

uitgeeFBaar- en mandelig terrein legenda

uitgeeFBaar geBied

= 110.748 m2

mandelig geBied

= 11.032 m2
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inFrastructuur legenda

Bestaande inFrastructuur

lint en dwarslaan (lijnBaan - schipperslaan)

karrespoor

erF (mandelig)

voet- en Fietspad

voetpad

calamiteiten reservering

bestaande infrastrucuur westerweg bestaande infrastrucuur vennewatersweg
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materialisatie hooFdontsluiting lijnBaan - schipperslaan

donkergrijs
beton

struyk verwo infra

opsluitbanden 12x25

struyk verwo infra

STANDAARD

Lichtgrijs Donkergrijs Zwart

Hardsteen 026

LAVARO

Zwart 701 Zwart/groen 701 Wit 705

Bont GIG Bont 703 Wit 701

Zwart 704 Biardo licht Biardo donker

materialisatie oprit hooFdontsluiting

Fabrikant : giverbo
product : grasBetontegels gvB-99
afmetingen (cm) (lxbxh) : 60 x 45 x 12

grasbetontegel met vlakke kant boven

geBakken klinker - keiFormaat

halFverhardingopsluitBand

geBakken klinker - dikFormaat

halfsteensverband / keperverband
Formaat: dikformaat
Fabrikant : wienerberger
product : dF mastiek wasserstrich
afmetingen (mm) (lxbxh) : circa 200 x 65 x 85
kleur : bruin zwart effen

afgestrooid asfalt 
- afstrooien met grind of schelpen
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reFerentieBeelden karrespoor reFerentieBeelden karrespoor

referentiebeeld karrespoor

referentiebeeld karrespoor

referentiebeeld karrespoor

oprit met opsluitband langs grastegel detail karrespoor

gras loopt over van grasstrook in grastegel
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materialisatie karrespoor

betonverharding met 75% gras
met ronde gaten is 50% sterker
Fabrikant : v.d. Bosch Beton
product : grasbeton type l
afmetingen (cm) (lxbxh) : 40 x 40 x 10,12 of 15

donkergrijs
beton

struyk verwo infra

opsluitbanden 12x25

struyk verwo infra

opsluitBand

halFverharding

STANDAARD

Lichtgrijs Donkergrijs Zwart

Hardsteen 026

LAVARO

Zwart 701 Zwart/groen 701 Wit 705

Bont GIG Bont 703 Wit 701

Zwart 704 Biardo licht Biardo donker

keperverband
Formaat : klinkerkei 80
Fabrikant : wienerberger
product : mastiek kk80
afmetingen (mm) (lxbxh) : circa 200 x 100 x 80
kleur : bruin zwart effen

geBakken klinker - keiFormaat

keperverband
Formaat : keiformaat 80
Fabrikant : vandersanden
product : terra marrone
afmetingen (mm) (lxbxh) : 206x102x80
kleur : bruin

schets karrespoor

donkergrijze opsluitband grastegel

gebakken klinker - keiformaat gras
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materialisatie erF

keperverband
Formaat: dikformaat
Fabrikant : wienerberger
product : Bruno wasserstrich getrommeld dF
afmetingen (mm) (lxbxh) : ?

dF auraton

wienerberger

rosa wasserstrich 
getrommeld dF

wienerberger

donkergrijs
beton

struyk verwo infra

opsluitbanden 12x25

struyk verwo infra

STANDAARD

Lichtgrijs Donkergrijs Zwart

Hardsteen 026

LAVARO

Zwart 701 Zwart/groen 701 Wit 705

Bont GIG Bont 703 Wit 701

Zwart 704 Biardo licht Biardo donker

geBakken klinker - dikFormaat

-  gebakken klinkers in de erven getrommeld

-  wisselende kleuren gebakken klinkers

opsluitBand

Burano dikformaat

zwart-bruin
vandersanden

marrone dikformaat

zwart-bruin
vandersanden

materialisatie parkeerplaatsen

donkergrijs
beton

struyk verwo infra

opsluitbanden 12x25

struyk verwo infra

STANDAARD

Lichtgrijs Donkergrijs Zwart

Hardsteen 026

LAVARO

Zwart 701 Zwart/groen 701 Wit 705

Bont GIG Bont 703 Wit 701

Zwart 704 Biardo licht Biardo donker

opsluitBand

Fabrikant : giverbo
product : grasBetontegels gvB-99
afmetingen (cm) (lxbxh) : 60 x 45 x 12

grasbetontegel met vlakke kant boven

halFverharding
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materialisatie voet- en Fietspaden

Fabrikant : nobre cál
product : nobre cal half verharding
kleur : geel

geBakken klinker - dikFormaat

voetpad

donkergrijs
beton

struyk verwo infra

opsluitbanden 12x25

struyk verwo infra

STANDAARD

Lichtgrijs Donkergrijs Zwart

Hardsteen 026

LAVARO

Zwart 701 Zwart/groen 701 Wit 705

Bont GIG Bont 703 Wit 701

Zwart 704 Biardo licht Biardo donker

opsluitBand

halfsteensverband / keperverband
Formaat: dikformaat
Fabrikant : wienerberger
product : dF mastiek wasserstrich
afmetingen (mm) (lxbxh) : circa 200 x 65 x 85
kleur : bruin zwart effen

materialisatie calamiteiten reservering

halFverharding

betonverharding met 75% gras
met ronde gaten is 50% sterker
Fabrikant : v.d. Bosch Beton
product : grasbeton type l
afmetingen (cm) (lxbxh) : 60 x 40 x 10,12 of 15



beeldkwaliteitsplan - kamer west - 28/05/2020 - rrogbeeldkwaliteitsplan - kamer west - 28/05/2020 - rrog 2928

watersysteem legenda

hooFdaFvoer water

greppel

Bestaande sloten en greppels

afvoer water naar sloot langs de vlooiendijkbehouden van bestaande sloot richting het Bollendorp

behouden van bestaande sloot langs schipperslaan voorbeeld greppel
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groenstructuur legenda

landschap groen

mandelig groen + speelplekken

singels

open geBied

Bomen

tuin Boven pwn leiding + Bestaande volkstuinen

zicht vanauit open gebied referentiebeeld houtsingel
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Bomen legenda

singelbeplanting in gras

singelbeplanting met onderbeplanting 5 meter

verdere uitwerking beplantingsplan (bijlage 1)

singelBeplanting met onderBeplanting

singelBeplanting in gras

Bomen in velden

erF Bomen

Boomgaard

Bomen Bij landhuizen

laan langs vennewatersweg

Bijzondere Bomen 

Bomen Bij entree

Bomen op particuliere erven
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linten

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Architectuur is vrij, traditie-noverende architectuur is 
gewenst;

Variatie in woningen, niet dezelfde woningen naast elkaar / 
afwisseling in bebouwing / geen uniformiteit of monotonie;

Naast klassieke woningen is een “schuurwoning 
toegestaan” de schuurwoning staat verder van het lint;

Grote /diepe voortuinen van minimaal 7 meter;

Woningen hebben 1, 1,5 laag met kap, soms 2 bouwlagen 
met plat dak met als referentie de bollenschuur;

Materialen zeer divers;

Voortuin met lage haag (maximaal 140 centimeter), in alle 
soorten en maten, berberis, taxus, liguster, beuk, olijfwilg, 
klimop, buxus;

Of hoge haag langs het lint, gemengd: taxus, meidoorn, 
beuk;

Diepe voortuin met parkeren naast of achter het huis, of in 
schuur of carport als onder deel van de architectuur, geen 
auto’s in het zicht;

In de voortuin staat een boom;

Schuren op het erf mogelijk, één bouwlaag met flauwe 
dakhelling;

Kleine moestuinen of kleine weides aan het lint.

ruimtelijk kwaliteitskader

1 laag met bijzondere gebogen kap

traditienoverend landelijk huis

eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• 1,5 laag met kap tweekapper

• parkeren in garage of carport naast of achter het 
huis

• 1 laag met bijzondere gebogen kap

• traditioneel type met frisse lijnen

• 1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

• traditioneel type met srtakke vormgeving 

• traditienoverend landelijk huis 

la4sale

• appartementen in groot schuurvolume

• voorziening aan het lint in schuurvolume

• schuur op erf met aanliggende moestuin

• eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1 laag met hoge kap tweekapper

• appartementenblok refererend 
aan bollenschuur

Linten Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 96

• appartementen in groot schuurvolume

• voorziening aan het lint in schuurvolume

• schuur op erf met aanliggende moestuin

• eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1 laag met hoge kap tweekapper

• appartementenblok refererend 
aan bollenschuur

Linten Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 96

traditioneel type met frisse lijnen

1,5 laag met kap naar het lint, 
hogere goot naar achtertuin

1,5 laag met kap tweekapper

parkeren in garage of carport nast of achter het huis

traditioneel type met strakke vormgeving

1 laag met hoge kap tweekapper

toegevoegd
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duikergrens erf

afgestrooid asfalt

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

erfgrens

kabels en leidingen 1.80 m

 haag

1. proFiel lint lijnBaan

greppel afgestrooid asfalt

locatie proFielen

1

2

3

5

6

7

8

4
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dwarslanen

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Bollenschuur

Architectuur is vrij, traditie-noverende architectuur is 
gewenst;

Vergelijkbaar met de linten maar nog informeler van opzet;

Bouwhoogten en parkeren zoals in de linten;

Kleinere kavels dan in de linten, afwisseling van kleinere en 
grotere kavels;

Voortuinen mogen ook 4 meter diep, afwisseling van 
diepten voortuinen;

Voortuinen verschillen in maat, soms pal aan de laan soms 
verder naar achteren.

De vier woningen vormen samen één hoofvolume dat doet 
denken aan een bollenschuur. 

Het volume krijgt een plat dak met een ritmische 
raamindeling. 

De raamindeling accentueert de hoofdmassa en niet de 
individuele woning. 

Het dak krijgt geen overstek. 

Het gebouw wordt gerealiseerd in baksteen. 

De woningen oriënteren zich met voorzijden (voordeuren) 
op de open landschapszone aan de zuidzijde.

Bollenschuur
appartementenblok refererend aan bollenschuur

• appartementen in groot schuurvolume

• voorziening aan het lint in schuurvolume

• schuur op erf met aanliggende moestuin

• eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1 laag met hoge kap tweekapper

• appartementenblok refererend 
aan bollenschuur

Linten Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 96

• villa op grote kavel achter hoge haag ondersteunt groene sfeer

• eigentijdse architectuur voortbouwend op 
traditie

• rijwoningen achter halfhoge haag aan dwarslaan, nuance en materiaal 
maakt landelijk, afstand houdt lucht en groen aan laan 

• grote villa op hele grote kavel, expressieve stijl maar door ingetogen kleu-
ren en materialen passend bij ontspannen sfeer dwarslaan

Dwarslanen

• lage landelijke volumes in afwisseling

Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 100

• villa op grote kavel achter hoge haag ondersteunt groene sfeer

• eigentijdse architectuur voortbouwend op 
traditie

• rijwoningen achter halfhoge haag aan dwarslaan, nuance en materiaal 
maakt landelijk, afstand houdt lucht en groen aan laan 

• grote villa op hele grote kavel, expressieve stijl maar door ingetogen kleu-
ren en materialen passend bij ontspannen sfeer dwarslaan

Dwarslanen

• lage landelijke volumes in afwisseling

Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 100

• villa op grote kavel achter hoge haag ondersteunt groene sfeer

• eigentijdse architectuur voortbouwend op 
traditie

• rijwoningen achter halfhoge haag aan dwarslaan, nuance en materiaal 
maakt landelijk, afstand houdt lucht en groen aan laan 

• grote villa op hele grote kavel, expressieve stijl maar door ingetogen kleu-
ren en materialen passend bij ontspannen sfeer dwarslaan

Dwarslanen

• lage landelijke volumes in afwisseling

Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 100

• voorliggende weide en/of zichtruimte in dwarslaan als sterke 
landschappelijke structuurdrager

• tweekappers en rijtjes in gelijke architectuur

• tweekappers met landelijk gezich naar laanruimte

• lage landelijke volumes in afwisseling

101 la4sale

grote villa op hele grote kavel, expressieve stijl maar door ingetogen 
kleuren en materialen passend bij ontspannen sfeer dwarslaan

Villa op grote kavel achter hoge haag ondersteunt groene sfeer

eigentijdse architectuur 
voortbouwend op traditie

toegevoegd

ruimtelijk kwaliteitskader

Villa op grote kavel achter hoge haag 
ondersteunt groene sfeer

schuur op erf met aanliggende moestuin

• appartementen in groot schuurvolume

• voorziening aan het lint in schuurvolume

• schuur op erf met aanliggende moestuin

• eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1 laag met hoge kap tweekapper

• appartementenblok refererend 
aan bollenschuur

Linten Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 96
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bomenlaan langs vennewaterswegvennewatersweg

2. proFiel dwarslaan vennewatersweg

gebakken klinker bestaande greppel handhaven

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

vennewatersweg

haag

kabels en leidingen 1.80 m

bestaande sloot schipperslaan handhaven beukenhaag

3. proFiel dwarslaan schipperslaan 1

 haag

afgestrooid asfalt

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

kabels en leidingen 1.80 m

duikerbestaande sloot handhaven
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duiker beukenhaag

4. proFiel dwarslaan schipperslaan 2

duikerschipperslaan

afgestrooid asfalt

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

erfgrens

kabels en leidingen 1.80 m

 haag haag

detail oprit woningen met duiker
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velden

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Velden zijn beleefbaar met lange zichten, open zones van 
20 meter breed;

Velden hebben een eigen invulling herkenbare eenheid en 
verschillen van elkaar;

Een veld heeft een eigen woonconcept;

Velden hebben duidelijke rand groene randen in de vorm 
van boomlaan, houtwal, hoge haag, greppel;

Houtwallen als groene achtergrond;

Rijwegen met zo min mogelijk verharding; een 
“tractorspoor”;

Ieder veld heeft een collectieve buitenruimte;

Architectuur is vrij;

Bouwhoogten en massa’s vrij mits binnen bestemmingsplan;

Architectuur is samenhangend binnen het veld en bijdragen 
aan het woonconcept.

Bij indeling van de velden is het uitgangspunt dat de velden 
1 en 5 een eigen identiteit krijgen. Deze velden vallen in een 
enkele planfase en worden in één keer ontwikkeld. 

De velden 2, 3 en 4 worden gerealiseerd in verschillende 
planfasen. Voor deze velden geldt dat er een duidelijk 
gemeenschappelijke identiteit is. De architectuur hoeft niet 
exact hetzelfde te zijn maar de velden moeten herkenbaar 
“familie” van elkaar zijn.

De woonstraat in de velden wordt een “karrespoor”. Dit krijgt 
vorm door twee parallel lopende stroken gebakken klinkers 
de onderbreken met duurzame grasstenen. Hierdoor lijkt 
de weg zich te versmallen. De buitenste stroken grasstenen 
sluiten aan op de grasbanen langs de weg. 

1

2

3

4

5

• sterk thematiseren velden is mogelijk: bv wonen in 
een ecologisch kaswoningen veld

• architectuur ondersteunt woonconcept veld

• openbare ruimte collectief beheerd

• openbare ruimte ondersteunt woonconcept veld

• optie wegwerken van parkeren of bouwkundig opnemen parkeervoor-
ziening geeft autovrij / autoluw veld met meer kwaliteit buitenruimte

Velden Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 106
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• groot gebouw, refererend aan grootschalige agrarische bebouwing

• wonen rond een groene dorpse hof als eigen woonwereld

• introvert veld kan naar binnen zelfs uitgesproken kleu-
ren verdragen zonder omgeving teveel te ‘kleuren’

• wonen in een veld met tiny houses

• wonen in een autovrije wereld van paden en erven 
kan goede veldinvulling zijn en complementair  
aan conventionele linten

• openbare ruimte collectief beheerd

107 la4sale

toegevoegd

ruimtelijk kwaliteitskader

Optie wegwerken van parkeren of bouwkundig 
opnemen parkeervoorziening geeft autovrij / autoluw 
veld met meer kwaliteit buitenruimte

architectuur ondersteunt 
woonconcept veld

openbare ruimte ondersteunt woonconcept veld

wonen in een autovrije wereld van paden 
en erven kan goede veldinvulling zijn en 
complementair aan conventionele linten

wonen aan zichtstrook

beeldmerk: poorten
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5. proFiel karrespoor Fase 1

vlakke molgoot

kolk

gebakken klinker

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

erfgrens

eventueel haageventueel haag

kabels en leidingen 1.80 m

karrespoor bestrating brede groenstroken

6. proFiel karrespoor met singel Fase 1

vlakke molgoot grens erf

kolk

gebakken klinker

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

erfgrens

eventueel haag

kabels en leidingen 1.80 m

beukenhaag met heksingel zonder onderbeplanting
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fietspad - gebakken klinker erfgrens

erfgrens

 eventueel haag eventueel haag

7. proFiel Fietspad Fase 4

voet- en fietspad langs woning singel bijvoorbeeld elzensingelhoge erfafscheiding 

8. proFiel karrespoor Fase 5

duiker

gebakken klinker

opsluitband 120x250 mm - antraciet

dwa-riool

it/dt-riool

erfgrens

erfgrens

eventueel haageventueel haag

kabels en leidingen 1.80 m
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erven

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Erven hebben een groot “woonhuis” met een aantal 
“stallen”, hoofdgebouw met bijgebouwen;

Woningen staan rond een gemeenschappelijke erf;

Hoofdvolume richt zich naar het lint of dwarslaan;

Architectuur bestaat uit ‘schuurvolumes’ of andere 
agrarisch gerelateerde typen zoals: kapberg, kapschuur, 
silo;

De architectuur is qua materiaal en detaillering geïnspireerd 
op agrarische utilitaire gebouwen;

Gebouwen tonen onderlinge architectonische samenhang;

Het erf heeft een groene rand.

Alle erven krijgen bij de entree een bijzonder vormgegeven 
entree-hekwerk.

De specifieke thema’s aanvullend op de in het RKK opgestelde 
criteria worden per fase nader specifiek gemaakt. 

De erven A, B, C en E krijgen wisselende thema’s en 
bijhorende architectuur. 

Ieder erf heeft minstens één herkenbaar onderscheidende 
eigenschap. 

De erven D worden twee afzonderlijke erven met één 
herkenbaar hoofdgebouw.

A

B

C

D
D

E

ruimtelijk kwaliteitskader

• schuurvolumes met rug aan rug plattegrond

• vrijstaand in volume en stijl samen een erf

• opvallend volume voor het hoofdhuis

• utilitaire materialen met sobere detaillering passen,  
uitgesproken kleur kan ook boers zijn

• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• strakke zorgvuldige detaillering smeedt bijgebouwen tot samenhangend ensemble

• wonen aan een gedeelde tuin

• verzameld parkeren draagt sterk bij 
aan erfensemble en woonkwaliteit

• hoofd en bijgebouwen 
vormen erfruimte

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

117 la4sale
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• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• samenhangend ensemble aan eigen oprijlaan 
(Nieuwe Erf Koekange)

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

• duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel

• tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

• wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuin

Erven Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 116

• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• samenhangend ensemble aan eigen oprijlaan 
(Nieuwe Erf Koekange)

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

• duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel

• tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

• wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuin

Erven Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 116

• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• samenhangend ensemble aan eigen oprijlaan 
(Nieuwe Erf Koekange)

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

• duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel

• tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

• wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuin

Erven Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 116

• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• samenhangend ensemble aan eigen oprijlaan 
(Nieuwe Erf Koekange)

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

• duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel

• tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

• wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuin

Erven Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 116

• agrarisch geïnspireerd type bijgebouw 
(silo Nieuwe Erf Koekange))

• gedeelde tuin past bij woonmilieu

• samenhangend ensemble aan eigen oprijlaan 
(Nieuwe Erf Koekange)

• natuurlijke materialen passen bij landelijke erf sfeer

• duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel

• tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

• wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuin

Erven Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 116

wonen zonder eigen grote tuin aan gedeelde tuinwonen aan een gedeelde tuin

strakke zorgvuldige detaillering smeedt bijgebouwen tot 
samenhangend ensemble

opvallend volume voor het hoofdhuis

tweekapper in agrarisch geïnspireerd volume

schuurvolumes met rug aan rug plattegrond

natuurlijke materialen passen 
bij landelijke erf sfeer

vrijstaand in volume en stijl samen een erf

utilitaire materialen met 
sobere detaillering passen, 
uitgesproken kleur kan 
ook boers zijn 

gedeelde tuin past bij woonmilieu

duidelijke afscheiding langs erf smeedt tot ruimtelijk 
herkenbaar geheel
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haag als erfafscheding

referentie schuurwoningen

referentie erf

referentie sfeer erf

referentie erf

toegevoegd

bijzonder erfafscheding hekwerk referentie overgang open landschap

referentie schuurwoningen

referentie schuurwoningen

referentie twee-onder-een-kap woningen

referentie sfeer erf

referentie sfeer erf

toegevoegd

referentie overgang open landschap

referentie boerenerf

referentie boerenerf
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toegevoegd

referentie schuurwoningen

referentie schuurwoningen

referentie erf

referentie erf

referentie erf

referentie erf

referentie erf met parkeren in schuur

toegevoegd

referentie schuurwoningen

referentie schuurwoningen

referentie schuurwoningen

referentie woningen

referentie erf

referentie erf

referentie overgang schuurwoning en erf
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Buitenrand erF

ErvEN A, B EN C

ErvEN D EN E

de erven zonder uitzicht, A, B en C, krijgen een beukenhaag van 1.80 meter
onderhoud vastleggen in de koopovereenkomst

de erven met uitzicht, D, E en F, krijgen een beukenhaag van 1.20 meter
onderhoud vastleggen in de koopovereenkomst

erfgrens

erfgrens

onbebouwde zone

onbebouwde zone

3 meter

3 meter

transparant hekwerk 1.20 meter

transparant hekwerk 1.20 meter

erF c - BoerenerF

hoofdgebouw in het zicht

entree erf

bestaande woning

mandelig erf 

onbebouwde groenzone (3 meter)

voetpad tussen erf en veld

beukenhaag 1.80 meter

schuurwoningen georiënteerd op 
mandelig erf

Hiërarchie tussen hoofdgebouw en schuurwoningen;

Hoofdgebouw zichtbaar bij de entree van het erf;

Schuurwoningen georiënteerd op het erf;

Erf heeft een hoge groene rand (gesloten erf ).

bestaande woning aan het lint
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landhuizen

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Gebouwen ogen kleinschalig met een gootlijn op circa 6 
meter;

Gebouwen hebben een aansprekende kap;

Gebouwen zijn alzijdig georiënteerd;

Alle landhuizen hebben een eigen architectuur, er is geen 
herhaling van gebouwen;

Gebouwen staan in het landschap, prive-ruimten op de 
begane grond zijn duidelijk afgeschermd met een maximale 
hoogte van 120 centimeter.

Landhuis 1 ligt enigszins verborgen gezien vanaf het 
landschap. Daarom  sluit  Landhuis 1 sluit qua beeldtaal 
aan bij het aangrenzende veld. Het gebouw staat op het 
uiteinde van de buurtontsluitingsweg en is daardoor een 
oriëntatiepunt vanaf de Lijnbaan. 

De Landhuizen 2 en 3 staan op de rand van het landschap. 
Beide gebouwen hebben een eigen identiteit of vertonen 
een verwantschap. Beide opties zijn denkbaar. Door 
hun bijzondere ligging zijn de landhuizen 2 en 3 alzijdig 
georiënteerd.

1

2

3 KERKELANDEN, VINKEVEEN

ruimtelijk kwaliteitskader

toegevoegd

referentiebeelden appartementengebouw 
Vinkeveen

referentiebeelden appartementengebouw Meerdorp Hoevelaken

referentiebeelden appartementengebouw Kudelstraat

referentiebeelden appartementengebouw Vinkeveen

KERKELANDEN, VINKEVEEN

• appartementen in groot schuurvolume

• voorziening aan het lint in schuurvolume

• schuur op erf met aanliggende moestuin

• eigentijds gevarieerd lints beeld

• 1 laag met hoge kap tweekapper

• appartementenblok refererend 
aan bollenschuur

Linten Architectuur

RKK Zandzoom Heiloo - april 2019

la4sale 96
appartementen in groot schuurvolume
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stolp

ruimtelijk kwaliteits kader

toegevoegd

Dit gebouw refereert aan de Noord Hollandse stolp. Dit 
betekent dat de beide woningen zijn gesitueerd in één 
hoofdgebouw. 

Het gebouw hoeft niet te voldoen aan de exacte 
maatverhoudingen van een stolp, het gaat hier om een 
stolp-achtige woning met een fors karakteristiek dak. 

De beide woningen hebben één gemeenschappelijke 
voortuin die wordt afgeschermd van de openbare ruimte 
met een lage uniforme haag.

De woningen in de stolp worden van achter ontsloten;

De stolp heeft geschakelde garages. Hier wordt geparkeerd;

Waardevol groen wordt ingepast op het kavel. 

ruimtelijk kwaliteitskader

toegevoegd

stolpboerderij Heiloo

stolpboerderij referentie

stolpboerderij referentie

stolpboerderij referentie
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