
BKP Jochem Janszplantsoen Odijk1

14 januari 202014 januari 22222222222222222222222222222222222222202020

asstraat

4

5 parkeerplaatsen

wadidw idddw

Jochem 
JanszJJJJJJJJ

plantsoensplalp ap ap alp ap ap alantssooeooosooeoesooeens

Jochem Janszplantsoen Odijk

Beeldkwaliteitsplan
14 januari 2020



BKP Jochem Janszplantsoen Odijk2

14 januari 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere vormen, zonder 
voorafgaande toestemming van KOW. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden 
ontleend. © 2020 KOW

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, without written 
permission from KOW. © 2020 KOW



BKP Jochem Janszplantsoen Odijk1

14 januari 2020

Inleiding

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Beeldkwaliteit

 algemene criteria

 grond gebonden wonen

 appartementen

 openbare ruimte 

 overgang openbaar naar privé

2

4

8

10

12

14

16

18

20

INHOUDSOPGAVE



BKP Jochem Janszplantsoen Odijk2

14 januari 2020

INLEIDING

In de ‘Zweedse buurt’ in Odijk ligt het Jochem 

Jansplantsoen. Tussen dit plantsoen en de Singel zijn 

nu twaalf éénlaagse woningen gelegen. Het betreft 

sociale woningbouw. De woningen zijn verouderd. Dit 

document beschrijft het beeldkwaliteitsplan voor het 

vervangen van de bestaande situatie op dit terrein, ten 

behoeve van de ontwikkeling van meer, nieuwe sociale 

woningbouw.

In het geldende bestemmingsplan is een 

woonbestemming opgenomen voor in totaal twaalf 

woningen, met een maximale bouwhoogte van 6 meter.

De gemeente en woningcorporatie Portaal hebben 

beiden de wens geuit om het aantal woningen 

substantieel te verhogen, naar een totaal van 24 tot 

36 wooneenheden. Met deze toename wordt beoogt 

een bijdrage te leveren aan de sociale woningbouw 

in Bunnik. Voor wat betreft de concrete invulling van 

het woningbouwprogramma zijn specifi eke afspraken 

gemaakt. De volgende pagina’s behandelen 

de stedenbouwkundige kaders en de beoogde 

beeldkwaliteit voor de nieuwbouw en de openbare 

ruimte.

Het beeldkwaliteitsplan heeft een sturende functie. 

Het dient voor betrokkenen om bij de realisatie 

van de sociale woningbouw rondom het Jochem 

Janszplantsoen richting te geven aan de manier 

waarop de nieuwe woonbuurt nader gestalte krijgt. De 

richtlijnen, criteria en referentiebeelden waarborgen 

de uitstraling en samenhang binnen de ontwikkeling én 

naar de directe omgeving, maar geven ook voldoende 

fl exibiliteit voor nadere architectonische uitwerking. 

Plattegrond van Odijk uit 1965 
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Situering

De projectlocatie wordt begrensd door de Singel ten 

westen en het Jochem Janszplantsoen ten oosten. De 

noordzijde grenst aan de Meester Klaasstraat en aan 

de zuidzijde grenst het perceel aan Singel nummer 19. 

Rondom de locatie wordt uitsluitend gewoond. 

Verkeer en ontsluiting

De Singel is de rondlopende ontsluitingsstructuur voor 

Odijk. Het project ligt aan het westelijke fragment ervan. 

Het betreff ende segment heeft echter al meer het 

karakter van bestemmingsverkeer omdat het parallel 

loopt aan de drukkere, doorgaande provinciale weg. 

Voor dit segment van de Singel geldt dan ook een 

maximale snelheid van 30 km/u. Aan de Singel 

is er eenzijdig langsparkeren en er zijn opritten voor 

woningen.

De overige wegen rondom het plantsoen zijn uitsluitend 

voor het bestemmingsverkeer in deze buurt. De 

bestaande straat aan het Jochem Janszplantsoen 

heeft alleen een parkeerfunctie. In de omliggende 

straten wordt er deels op eigen terrein geparkeerd (een 

oprit of garage) en deels langs de weg.

Groen

De bestaande woningen aan het plantsoen zijn 

omgeven met groen. Dit is vooral kijkgroen en niet zo 

zeer gebruiksgroen.

De Singel kent een groen karakter. Een grasstrook 

met bomen scheidt het fi etspad van de weg. Voor de 

woningen aan de Singel ligt een brede grasstrook. 

De woningen aan de plantsoenzijde, de oostzijde, 

zijn omzoomd met manshoge (bloemen)struiken. Het 

plantsoen zelf betreft een grasveld met daarop enkele 

grotere bomen, circa 15 tot 20 meter hoog. Aan de 

zuidkant op het terrein staan enkele appelbomen op 

gemeentegrond, verscholen in het bouwblok.

Alle omliggende woningen hebben een voortuin, vaak 

afgezet met een haag, wat bijdraagt aan het groene 

karakter van deze plek.

BESTAANDE SITUATIE
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Architectuur

De woningen rondom het plantsoen zijn wat architectuur 

betreft kenmerkend voor de ‘Zweedse buurt’, zo 

genoemd vanwege het opvallende hout in de gevels. De 

ruime doorzonwoningen zijn begin jaren 70 opgeleverd. 

De wijk is een goed voorbeeld van de ‘Bunnikse maat en 

schaal’. Dit betekent o.a. minimale hoogbouw, een losse 

verkaveling en een groene openbare ruimte. 

De woningen in de buurt zijn tweelaags met een 

plat dak. Voor- en achtergevels bestaan uit houten 

geveldelen. Zijgevels zijn opgetrokken uit (lichtkleurig)

metselwerk en zijn vrij gesloten. Een stevige dakrand 

zorgt aan de voor- en achtergevel van de woning voor 

een heldere beëindiging van het hoofdvolume. 

De twaalf te slopen woningen vallen qua architectuur 

binnen de principes van de Zweedse buurt. Toch zijn 

er ook verschillen. De woningen zijn in tegenstelling tot 

de rest van de wijk slechts één laag hoog en worden 

ontsloten door een voetgangerspad. De kleur van het 

metselwerk is roder dan in de rest van de wijk. Het platte 

dak steekt ook aan de gesloten zijgevels wat verder uit 

waardoor de woningen iets alzijdiger ogen ten opzichte 

van de overige woningen in de wijk. De woningen gaan 

grotendeelse verscholen achter struiken, hagen en 

ander groen.

Aan de westzijde van de Singel staan vrijstaande- en 

twee-onder-een-kapwoningen. Deze zijn vooral 

tweelaags met een schuine kap en hebben een eigen 

oprit. De woningen zijn van latere datum en kennen 

een geheel andere architectuur dan de woningen in de 

Zweedse buurt. De Singel vormt dan ook een heldere 

scheiding tussen deze twee identiteiten.

BESTAANDE SITUATIE
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1. bestaande situatie hoek Singel / Meester Klaasstraat (Google streetview) 2. bestaande situatie hoek Meester Klaasstraat en Professor de Vrijlaan (Google streetview)

3. bestaande situatie Singel ter hoogte van nummer 19 (Google streetview) 4. bestaande situatie kruispunt Professor de Vrijerlaan en Jochem Janszplantsoen (Google streetview)
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Stedenbouwkundige opzet

Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling 

van het Jochem Janszplantsoen gaat uit van de sloop 

van de bestaande twaalf éénlaagse woningen. Voor 

de nieuwbouw wordt uitgegaan van de herbouw van 

twaalf, nieuwe eenlaagse woningen, aangevuld met 

een tweelaags appartementengebouw, goed voor 20 

wooneenheden. (zie pagina 11 voor het programma)

Bunnikse schaal en maat

In de Strategische Agenda van de gemeente Bunnik 

wordt gesproken over ‘De Bunnikse maat en schaal’. 

Voor het plangebied betekent dit:

• Bebouwing passend binnen de kern Odijk en in 

het bijzonder de Zweedse buurt. Qua hoogte is de 

maat genoemd in het bestemmingsplan (6 meter) 

uitgangspunt, waarbij een geringe overschrijding op 

grond van eisen uit het Bouwbesluit acceptabel zijn;

• De bebouwing aan de zijde van de Singel mag 

bestaan uit twee bouwlagen. Dit aansluitend aan de 

bestaande bebouwing in deze straat. Een incidentele 

dakopbouw is bespreekbaar, mits passend in het 

architectonisch ontwerp. De bebouwing vormt zich 

langs de Singel. Er is een duidelijke geleding in het 

volume om het plan qua maat en schaal goed in de 

omgeving te laten passen.

• De rooilijn aan de Singel mag worden verplaatst 

richting de weg. Dit tot maximaal het verlengde van 

de gevels van de overige woningen langs deze straat 

(Singel 19 en verder);

• De bebouwing aan de Meester Klaasstraat en 

het Jochem Janszplantsoen (binnenterrein) mag 

maximaal 1 bouwlaag met plat dak of hellend vlak 

zijn. Incidenteel mag sprake zijn van twee bouwlagen 

plat;

• De rooilijn van de bebouwing aan de zijde van de 

Meester Klaasstraat ligt gelijk aan die van de huidige 

woningen Singel 7 en 9;

• De rooilijn aan de zijde van het Jochem 

Janszplantsoen mag uiterlijk tot de grens van het 

huidige grasveld/groengebied liggen (dus ook op de 

huidige rijloper);

NIEUWE SITUATIE
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Stedenbouwkundige opzet met verkavelingsplan en inrichtingsconcept voor de openbare ruimte.
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BEELDKWALITEIT

Gebaseerd op de voorgaande omschrijvingen van de 

bestaande en de nieuwe situatie zijn (beeld) criteria 

bepaald per onderdeel. Achtereenvolgens wordt 

ingegaan op:

• algemene criteria, morfologie en architectuuur

• grondgebonden wonen (blokken 1 t/m 4)

• appartementengebouw (blok 5)

• openbare ruimte

• overgang openbaar naar privé



BKP Jochem Janszplantsoen Odijk11

14 januari 2020

28 p
a

rkeerp
la

a
tsen

Singel

Meester Klaasstraat

Prof. de Vrijerlaan

4 parke
erplaatse

n

5 parkeerplaatsen

wadi

bloem
entuin

bloem
entuin

bloem
entuin

Jochem 
Jansz

plantsoen

appartementen 2 laags

bestaande boom (indicatie)

nieuw te planten boom

grondgebonden 1 laags

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

Stedenbouwkundige opzet met verkavelingsplan en inrichtingsconcept voor de openbare ruimte.
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Algemene criteria

Belang wordt gehecht aan de (groene) ruimtelijke 

kwaliteit en de architectonische verschijningsvorm van 

de nieuwbouw. Dit geldt nadrukkelijk langs de Singel. 

Daarbij is er specifi eke aandacht voor de ‘Bunnikse 

maat en schaal’ en in het bijzonder de Zweedse buurt, 

zoals eerder omschreven in dit beeldkwaliteitsplan.

Morfologie

In de stedenbouwkundige opzet wordt een 

appartementengebouw toegevoegd aan de twaalf 

grondgebonden woningen. Om plaats te maken voor de 

appartementen, mogen de twaalf woningen terugkeren 

op een andere positie binnen het terrein en in een 

andere formatie. Voor de herinrichting van het terrein 

gelden de volgende criteria:

• De nieuwbouw richt zich op de omgeving. Het heeft 

een alzijdig karakter, voor zover de gevels aan de 

openbare ruimte liggen of van daaruit duidelijk 

zichtbaar zijn;

• De grondgebonden woningen zijn georiënteerd op de 

straten dan wel het plantsoen en dragen zo bij aan 

de defi niëring van de openbare ruimte;

• De grondgebonden woningen zijn per twee tot vier 

geschakeld;

• Parcelering en geleding in de gevel door bijvoorbeeld 

verspringingen in de rooilijn en kleinere bouwmassa’s, 

ten behoeve van de kleinschaligheid;

• De bestaande voetpaden en rijloper binnen het 

terrein mogen worden gewijzigd in positie en vorm. 

• Parkeren en achterpaden krijgen een aantrekkelijke 

uitstraling door bijvoorbeeld groen. 

Architectuur

Gezien de homogene architectuur van de omgeving 

en de bepalingen over ‘De Bunnikse maat en schaal’ 

(pagina 8) is het van belang dat ook de nieuwbouw een 

eenheid vormt. 

• Eenheid in vorm en en uitstraling;

• Wonen aan het groen;

• De appartementen en grondgebonden woningen 

vormen samen een ensemble;

• De gebouwen hebben platte daken, wat aansluit op 

de directe omgeving;

• Kleinschalig en met een menselijke schaal.

BEELDKWALITEIT
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geleding in lange bouwvolumes. 

ensemble; eenheid in architectuur  

wonen aan het groen kleinschalig

één en tweelaags wonen met plat dak

algemene criteria
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Criteria grondgebonden wonen

• De maximale bouwhoogte is één bouwlaag, 

eventueel met kap of hellend vlak. Incidenteel mag 

sprake zijn van twee bouwlagen plat;

• De rooilijn van de bebouwing aan de zijde van de 

Meester Klaasstraat ligt gelijk aan die van de huidige 

woningen Singel 7 en 9;

• De rooilijn aan de zijde van het Jochem 

Janszplantsoen mag uiterlijk tot de grens van het 

huidige grasveld/groengebied liggen (dus ook op de 

huidige rijloper);

• De architectuur van de grondgebonden woningen 

sluit aan op die van de appartementen voor wat 

betreft de alzijdigheid, het materiaalgebruik en de 

stijlelementen. Samen vormen ze een ensemble.

• Het hoofdvolume wordt uitgevoerd in rood / paars 

metselwerk als referentie aan de huidige bebouwing.

• Voor de accentuering van de entrees en de hoeken 

kunnen houtkleurige delen (verwijzing naar de 

Zweedse buurt) en bijzonder metselwerk worden 

toegepast.

• De dakrand van de nieuwbouw vormt een verwijzing 

naar de kenmerkende horizontale dakranden in de 

Zweedse buurt; 

• Bij het gebruik van verschillende materialen naast 

elkaar dient rekening gehouden te worden met de 

mate van veroudering van elk afzonderlijk element. 

M.a.w. de materialen moeten in dezelfde mate 

verouderen. 

BEELDKWALITEIT
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overhoekse accenten voor alzijdigheidaccentuering van hoeken en entrees door middel van bijzonder metselwerk

rood / paars metselwerk hoofdvolume

accentuering entree

houtkleurige kozijnen

grondgebonden
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BEELDKWALITEIT

Criteria appartementen

• De bebouwing aan de zijde van de Singel bestaat 

uit twee bouwlagen. Dit aansluitend aan de 

bestaande bebouwing in deze straat. Een incidentele 

dakopbouw is bespreekbaar, mits passend in het 

architectonisch ontwerp;

• De rooilijn aan de Singel mag worden verplaatst 

richting de weg. Dit tot maximaal het verlengde van 

de gevels van de overige woningen langs deze straat 

(Singel 19 en verder);

• Ten behoeve van de ‘Bunnikse maat en schaal’ moet 

de langgerekte vorm worden gebroken door geleding 

in de gevel, een onderbreking van het volume en/of 

een knik in het volume;

• De architectuur van de appartementen sluit aan 

op die van de grondgebonden woningen voor wat 

betreft de alzijdigheid, het materiaalgebruik en de 

stijlelementen. Samen vormen ze een ensemble;

• Het hoofdvolume wordt uitgevoerd in rood / paars 

metselwerk als referentie aan de huidige bebouwing;

• Aan de galerijzijde wordt (lichtkleurig) metselwerk 

toegepast als tegenhanger van de rood / paarse 

kleur van het hoofdvolume;

• Voor de accentuering van de entrees en de hoeken 

kunnen houtkleurige delen (verwijzing naar de 

Zweedse buurt) en bijzonder metselwerk worden 

toegepast;

• De dakrand van de nieuwbouw vormt een verwijzing 

naar de kenmerkende horizontale dakranden in de 

Zweedse buurt; 

• Bij het gebruik van verschillende materialen naast 

elkaar dient rekening gehouden te worden met de 

mate van veroudering van elk afzonderlijk element. 

M.a.w. de materialen moeten in dezelfde mate 

verouderen. 

• De gemeenschappelijke entree wordt geaccentueerd 

door de gebouwvorm en/of verbijzondering in de 

gevel;

• De galerij ligt aan de binnenzijde van het terrein (niet 

aan de Singel) en binnen het hoofdvolume; 

• Ter plaatse van de Singel is er in volumeopbouw 

een zachte overgang naar de tweelaagse bouw. 

Balkons buiten het hoofdvolume dragen bij aan deze 

overgang;

• De balkons / buitenruimtes bieden genoeg privacy, 

om te voorkomen dat bewoners individueel schermen 

aanbrengen.
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appartementen

privacy op balkon door matglas o.i.d.

galerij binnen hoofdvolume

overhoekse accenten voor alzijdigheid

balkons op kolommen voor zachte overgang
 

rood / paars metselwerk hoofdvolume

licht metselwerk op de galerij

houtkleurige kozijnen

bijzonder metselwerk bij hoeken en entrees
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Er zal een inrichtingsplan dienen te worden gemaakt 

voor het Jochem Janszplantsoen, de te verleggen 

straat, de paden tussen de woningen en de randen van 

het plan. 

Criteria openbare ruimte en groen

• Het huidige Jochem Janszplantsoen dient te worden 

behouden, maar mag desondanks worden gewijzigd 

qua inrichting. Onder andere het verplaatsen van 

enkele bomen en het aanleggen van nieuwe paden, 

beplanting en een wadi zijn mogelijk;

• Streven is het om het plantsoen meer gebruiksruimte 

en -groen te geven;

• Het plantsoen mag worden gebruikt voor infi ltratie 

van hemelwater door het aanleggen van een wadi, 

ter compensatie van de extra bebouwde grond;

• Daar waar woningen aan het park grenzen, in 

het bijzonder bij zij- en achtergevels, moet een 

zachte overgang worden gecreëert tussen groen 

en bebouwing. Hiervoor wordt gerefereerd naar de 

bestaande situatie, waarbij een strook met struiken 

en bloemen is aangelegd langs de zijgevels;

• Het plantsoen biedt ruimte voor spelen, met 

natuurlijke speelaanleidingen. Ook is er plaats voor 

een zitvoorziening, zo mogelijk te combineren met de 

speelvoorziening;

• Nieuwe paden maken het plantsoen toegankelijk en 

stimuleren gebruik van het groen;

• De verbinding tussen het appartementenblok en het 

plantsoen moet een ruim en groen karakter krijgen. 

Dit mag eventueel worden gecombineerd met de 

achterpaden tussen de woningen;

• Paden binnen het plantsoen en de daaraan 

gelegen woningen vormen een eenheid in kleur- en 

materiaalgebruik;

• Bij de keuze van de beplanting dient rekening 

gehouden te worden met de seizoenen. Uitgangspunt 

is dat er in elk seizoen wat te zien of te beleven moet 

zijn.

BEELDKWALITEIT
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openbare ruimte

ruimte voor spelennatuurlijke speelaanleidingen

parkeren uit het zicht door ‘parkeerkoff ers’ wadi voor waterberging

bestaande bloementuinjaarrond wat te beleven in het groen:  bloeiende bomen / heesters / bloementuin
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BEELDKWALITEIT

Criteria openbare ruimte en verkeer

• De verharding van straten is zoveel mogelijk 

doorlopende bestrating, met variatie in legverbanden 

voor de rijloper en parkeerstrook. Verhoogde 

rabatbanden worden toegepast en betontegels voor 

het trottoir, net als in de rest van de buurt;

• De nota parkeernormen van de gemeente Bunnik 

dient als uitgangspunt voor de aanleg van voldoende 

parkeervoorzieningen;

• Dwarsparkeerplaatsen worden vormgegeven als 

‘parkeerkoff ers’; ze zijn omkaderd met uniforme 

blokhagen;

• Voor de afvalinzameling komen er vier ondergrondse 

vuilcontainers op een goed bereikbare locatie;

• Voor verdere eisen ten aanzien van de inrichting 

van het openbare gebied wordt verwezen naar het 

kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte van 

de gemeente.

Criteria overgang openbare ruimte naar privé

• De nieuwbouw wordt omzoomd met groen. Dit dient 

twee doelen. Ten eerste draagt het bij aan, en het 

behoud van, het groene karakter van deze plek. Ten 

tweede geeft het vorm aan de overgang tussen 

openbaar en privé;

• Elke woning direct gelegen aan een straat krijgt een 

(kleine) voortuin omzoomd door meeontworpen (blok)

hagen;

• Privébuitenruimten gelegen aan de Singel zijn 

géén tuin, maar een terras omzoomd door struiken 

en/of een blokhaag. De stuiken / hagen zijn 

ondoordringbaar om te voorkomen dat vanaf de 

Singel ongewenste toegang tot de woning wordt 

verkregen en de privacy gewaarborgd blijft;

• Alle aan het park grenzende gevels worden omzoomd 

met een bloementuin, gelijkend aan de bestaande 

situatie;

• Zij- en achtertuinen worden omsloten door een 

manshoge groene afscheiding, zoals een hekwerk 

met hederabegroeïng.
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blokhagen als groene overgang van privé naar openbaar aan de Singel

groene (hedera) afscheiding achter- en zijtuinen

uniforme haag in de voortuinen bestaande bloementuin

overgang openbaar naar privé
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