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Buitengebied Riel

Goirle

Op deze drie kaartjes zijn aangegeven:
- in rood de historische kernen;
- de waterlopen in blauw met een duidelijke noord
  zuid lijn;
- in zwart de hoofd infrastructuur;
- de bossen en hei in groen.
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5.1. Algemeen

Het grondgebied van de gemeente Goirle, waartoe de
kernen Goirle en Riel behoren, strekt zich uit van de
zuidkant van de stad Tilburg (onder de A58) tot de
Belgische grens.

5.2 Historie

De vanaf 1803 zelfstandige gemeente Goirle wordt
begrensd door de gemeenten Alphen/Chaam, Tilburg,
Hilvarenbeek en het Belgische Ravels. Sinds 1997
vormen de gemeenten Riel en Goirle één gemeente.

Twee eeuwen terug werd de huidige gemeente Goirle
overheerst door grote heidevlakten, in de loop der
jaren is deze heide veranderd in bos. De stukken
heide die nog behouden zijn, zijn omringd door bos.
Dit zorgt voor het verlies van het open karakter van de
heide.
Zeer bepalend voor de ontwikkeling en vorming van
het gebied waren de verschillende waterlopen. Deze
begrenzen de ontwikkeling van de dorpen en zorgen
voor duidelijke noord-zuid lijnen in het gebied. Vooral
de waterlopen langs Goirle en Riel hebben gezorgd
voor een duidelijke aanwezige invloed op het ontstaan
en de structuur van de kernen Goirle en Riel. Naast de
noord-zuid lijnen van de waterlopen komt deze
structuur ook sterk terug in de infrastructuur. De vele
noord zuid infrastructuurlijnen zijn behouden gebleven
en/of versterkt in de loop der jaren. Dit in tegenstelling
tot de oost-west relatie tussen Goirle en Riel.
Verder valt op dat het karakter van Goirle veranderd
is, terwijl het karakter van Riel en van het gebied ten
westen van Riel behouden is gebleven. Goirle heeft
een groei doorgemaakt met als gevolg dat de oude
structuur in de kern minder herkenbaar is. Bij Riel is
nog duidelijk te zien wat de oude structuur van de kern
is en deze structuur bepaalt nog steeds het karakter
van Riel.
Er zijn twee spoorlijnen aanwezig geweest in het

gebied, een verbinding Tilburg – Baarle Nassau –
Turnhout langs Riel en een verbinding Tilburg –
Hilvarenbeek langs Goirle. Deze functioneren
tegenwoordig voor een deel als fietspad.

De kern Goirle kent in 1753 132 woningen ‘daeronder
begrepen kleine hutten en keten’. Als na 1850 de
bevolking van Goirle flink begint te groeien, wordt
voornamelijk gebouwd langs de oude kerkwegen
(Dorpsstraat, Kloosterstraat, Kerkstraat) en langs de
nieuw aangelegde Tilburgseweg.  Aan de woningbouw
wordt een nieuwe impuls gegeven door de Woningwet.
Dit betekent voor Goirle dat de linten worden
uitgebreid met een heus bestemmingsplan;
Wildackers.
In 1963 wordt Goirle door de dan samenwerkende
gemeenten in het stadsgewest Tilburg aangewezen als
woon-werk gemeente, niet alleen voor Goirlenaren. Dit
had een grote bouwstroom tot gevolg. In de na-
oorlogse woningbouw-productie is voorzichtig gestart
met de wijk Abcoven, vanaf de jaren zestig is in hoog
tempo gebouwd: Hoogeind, Grobbendonck, de Hellen,
Groote Akkers, Nieuwe Erven en de Hoge Wal.

In Goirle en Riel zijn een aantal monumenten
aanwezig. De meeste van deze monumenten zijn langs
het oude lint aanwezig en zijn tegenwoordig in het
centrumgebied gesitueerd. De meest opvallende
monumenten zijn de twee kerken, de twee molens, een
oud klooster/kostschool en een textielfabriek. De
belangrijkste structuren van vroeger zijn nog steeds in
dezelfde vorm aanwezig, daarnaast zijn oude lijnen en
karakters gebruikt voor het ontwikkelen van nieuw
stedelijk weefsel, voorbeelden zijn de lijnen langs en
door wijken en de aanwezigheid van groen in wijken,
met als goed voorbeeld het zuidelijke gedeelte van de
wijk de Hellen. De waterstroom is ondanks alle
ontwikkelingen behouden gebleven als oostelijke en
zuidelijke begrenzing voor de stedelijke ontwikkeling
van Goirle.
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Verkeersstructuur buitengebied Verkeersstructuur Riel

Verkeersstructuur Goirle
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5.3 Verkeer

Het grondgebied van Tilburg en Goirle wordt aan de
noordzijde van de bebouwde kom van Goirle
doorsneden door de A58. Vanuit Tilburg en met een
aansluiting op de A58 loopt de N283, die zorgt voor
een verbinding tussen Tilburg en Turnhout. Dit is een
duidelijke noord-zuid lijn, welke zorgt voor  de
westelijke begrenzing van het stedelijk weefsel van de
kern Goirle. Daarnaast zorgt deze lijn voor een
duidelijke ruimtelijke tweedeling van de gemeente
tussen Goirle aan de oostkant en Riel met achterland
aan de westkant. Verder zijn er in de gemeente Goirle
nog wat kleinere wegen aanwezig die zorgen voor een
verbinding tussen Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek en
tussen Tilburg, Goirle, Riel en Alphen. Verder zijn er
oost-west verbindingen tussen Goirle, Riel en Gilze.
Aan de noordkant van de gemeente Goirle is een
goede verbinding met Tilburg aanwezig.

Goirle wordt omsloten door drie wegen die een
driehoek vormen, een soort ‘ringwegen’. Deze
‘ringwegen’ bestaan uit, aan de noordkant de
Rillaersebaan, aan de oostkant en doorlopend naar de
zuidpunt de Abcovenseweg en de Poppelscheweg en
aan de westkant de Turnhoutsebaan. De
Rillaersebaan zorgt voor de verbinding tussen Goirle
en Riel. De Abcovenseweg, de Tilburgseweg (die
doorlopen tot in het centrum van Goirle) en de
Turnhoutsebaan, zijn de wegen die de verbinding
vormen met Tilburg. De andere wegen zijn
voornamelijk bedoeld om de wijken onderling te
verbinden en de wijken naar de ‘ringwegen’ toe te
ontsluiten. Tot slot is het vernoemenswaardig dat elke
wijk in Goirle zijn eigen karakteristieke
hoofdontsluitingsstructuur heeft. Met name de
recentere wijken kennen een duidelijk onderscheid
tussen hoofdontsluiting en woonstraten/erven.
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Buitengebied Riel

Goirle

Op deze drie kaartjes zijn aangegeven:
Het landschap binnen de gemeente Goirle, met
heide/bos, weilanden, beekdalen en groengebieden
in de vorm van parkjes binnen de bebouwde kom.
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5.4. Landschap

In de gemeente is de Regte Heide, liggend ten
zuidwesten van Goirle,  het belangrijkste
natuurgebied. Verder zijn er nog ten westen van de
Regte Heide, de Houtberg en de
Brakelsche heide aanwezig, en in het zuiden van de
gemeente, Het Ooijevaarsnest.

Goirle is gebouwd op een dekzandrug te midden van
een ‘beekdalen landschap’. De kern Goirle ligt op het
hoger gelegen gebied tussen de beekdalen van De
Poppelse Ley aan de westkant en de Rovertse-ley aan
de zuidoostkant van Goirle.
De kern Riel is van oorsprong een esdorp op de hoger
gelegen grond ten westen van de Poppelse Ley. De
natuurgebieden rondom de bebouwde kom van Goirle,
zoals de Regte Heide, de uitgestrekte bosgebieden en
talrijke weilanden omzoomd met houtsingels, zijn
typische elementen van dit beekdalenlandschap.

De groenstructuur van Goirle is een duidelijk
verlengstuk van dit landschapstype.
Op de overgang van de bebouwde kom en het
buitengebied is nadrukkelijk een wisselwerking
aanwezig tussen het landschap en het openbaar
groen binnen de bebouwde kom.
De groene hoofdstructuur binnen Goirle is van belang
voor de samenhang van de kernen en de onderlinge
verbinding van de verschillende wijken. Qua sortiment
en inrichting is deze groenstructuur afgestemd op het
omliggende landschap.

De groenstructuur binnen de wijken is naast
samenhang ook bedoeld voor de oriëntatie, de
beeldkwaliteit, en de functionaliteit. Naast de groene
versterking van de infrastructuur (ontsluitingswegen,
fietsroutes, enz) heeft vrijwel elke wijk een groen hart
in de vorm van bijvoorbeeld een parkje waarin diverse

recreatieve functies een plek hebben. Daarnaast
hebben de meeste wijken een eigen kenmerkende
groenstructuur die vaak voortkomt uit het aanliggende
landschap. Denk hierbij aan het vele natuurlijke groen
in De Hellen, of aan het water in de Hoge Wal en aan
inrichting van de nieuwe wijk de Boschkens.
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5.5.  Deelgebieden-indeling

De bebouwde omgeving bestaat uit verschillende
woon- en werkgebieden zoals historische dorpscentra,
naoorlogse woonwijken en bedrijventerreinen. Vanuit
de vaststelling dat er bij alle gemeenten min of meer
sprake is van een aantal dezelfde gebiedstypen met
dezelfde gebiedsomschrijvingen en gebiedstyperingen
is landelijk een onderscheid gemaakt in een vijftal
hoofdgroepen. In het kader van een landelijke
uniformiteit is de gemeentelijke gebiedsindeling hierop
afgestemd. Dit heeft geleid tot de volgende
gebiedsopdeling :

H Historische gegroeide gebieden
W Planmatig ontworpen woongebieden
B Bedrijvengebieden
G Groene gebieden
T Gebieden met bijzondere bebouwingsthema’s
N Nieuwe ontwikkelingen

Ook deze globale gebiedsopdeling is verder uitgewerkt
in de landelijke standaard. Deze opdeling is gebruikt bij
het indelen van de deelgebieden in de gemeente
Goirle.
Op basis van een ruimtelijke analyse en inventarisatie
van de bestaande bebouwing is een gebiedsindeling
voor de gemeente Goirle gemaakt. Deze indeling is
gebaseerd op de historische kwaliteiten van het
gebied, de architectonische samenhang, de bestaande
systematiek van wijkindeling en  de geïnventariseerde
verkavelingen.
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5.5.1. De kern Goirle

Op basis van een analyse van bestaand
kaartmateriaal, veldbezoek en de landelijke methodiek
is in de kern Goirle zestien verschillende deelgebieden
te onderscheiden. De historische structuur vormt de
drager van de identiteit van de kern Goirle en deze is
als zodanig herkenbaar in de gebiedsindeling. Nadere
analyse toont aan dat het historisch gebied is op te
delen in vier deelgebieden, ieder met een eigen
gebiedskarakteristiek, typologie van bebouwing en
dichtheid.

- H1a: Bergstraat, Kerkstraat, Molenstraat
- H1b: Historisch lint Tilburgseweg Noord
- H2a : Tilburgseweg - Boschkens
- H6a : Historisch dorpscentrum

Aan de oost- en westzijde van de historische
‘ruggegraat’ de Tilburgseweg zijn de verschillende
wijken te onderscheiden. De bestaande wijkindeling
vormt de basis voor de begrenzing en naamgeving van
de verschillende deelgebieden. In de begrenzing is
slechts op die plaatsen afgeweken van de bestaande
wijkindeling, waar in de morfologische of functionele
opbouw van het gebied een grenscorrectie logisch
maakt:

- W1a : Wildackers
- W2a : Boschkens
- W3a : ‘t Ven
- W4a : Abcoven
- W4b : Hoogeind
- W6a : Grobbendonck
- W6b : De Hellen
- W8a : Nieuwe Erven
- W8b : Hoge Wal
- W10a : Groote Akkers

- G1a : Sportpark Van Den Wildenberg
- B2a : Bedrijventerrein Tijvoort

De deelgebieden zijn groot, de beschrijvingen derhalve
een globale duiding van de gebouwde objecten in het
gebied. Binnen deze deelgebieden komen zowel delen
voor die in aanmerking komen voor een reguliere
toetsing (aan hoofdontsluiting of hoofd groenstructuur)
als deelgebieden waar een soepel welstandsregime
wordt voorgestaan. Binnen een deelgebied kunnen
bijzondere woningtypes voorkomen, een
architectonische verbijzondering, die apart wordt
afgebeeld en beschreven.

De aanduiding van de bijzondere typologie op de
deelkaartjes en op de niveaukaart zijn slechts
indicatief. De werkelijke ligging van de bebouwing dient
te worden afgeleid uit de tekst en de daarbij
behorende foto's. Als een typologie apart beschreven
is, wordt altijd het gehele complex bedoeld. Ook daar
waar dit meerdere gebouwen betreft.
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5.5.2. De kern Riel

De kern Riel is opgebouwd uit acht verschillende
deelgebieden. Vergelijkbaar met de kern Goirle vormt
ook in Riel de historische structuur, de identiteitsdrager
van de kern. Het vormt de belangrijkste
ontsluitingsstructuur; de belangrijkste functies zijn aan
gevestigd aan de Dorpstraat en Kerkstraat. De
historische structuur valt uiteen in drie deelgebieden:

- H1c : Dorpstraat, Kerkstraat, Alphenseweg
- H2c : Tilburgsestraat en oude Tilburgsebaan

De achterliggende woongebieden zijn ingedeeld
conform de landelijke opdeling van deelgebieden. In
Riel zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden.
G1c
- W5c : Woonwijk in traditie van ‘het nieuwe

bouwen’
- W6c : Woonwijk Forumbeweging (woonerven)
- W8c : Thematische uitbreidingswijk
- W9c : Individuele woningbouw

- G1c : Sportvelden
- B2c : Bedrijventerrein
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G8
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5.5.3. Het buitengebied

Het buitengebied van Goirle is opgebouwd uit slechts
één deelgebied:

- G8 Buitengebied

Het buitengebied van Goirle is te typeren als een open
agrarisch landschap waarin de oude beekstructuur
een belangrijke ‘dragende’ rol speelt. Hoewel het
grondgebruik in het deelgebied varieert tussen
intensief agrarisch tot natuur, betekent dit geen
wezenlijke veranderingen voor de gebouwde objecten
in het deelgebied, noch voor de criteria die aan de
gebouwde objecten zullen worden gesteld.

In het buitengebied komt een aantal gebouwde objec-
ten voor, die specifieke aandacht behoeven. Hiervoor
zijn specifieke gebiedscriteria opgenomen:
- specifieke gebiedscriteria voor agrarische bedrijven
  en erven;
- specifieke gebiedscriteria voor verbouwing van
  een boerderij.



18 * Geldt tevens voor alle aan- en bijgebouwen.
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5.6. Methodiek gebiedsgerichte criteria

5.6.1. Algemeen

Op basis van een ruimtelijke analyse en inventarisatie
van de bestaande bebouwing is een gebiedsindeling
gemaakt. Per gebied is een uitgebreide
gebiedsbeschrijving opgesteld waar in wordt gegaan
op hoofdaspecten, deelaspecten en detailaspecten.
Vervolgens is er aan elk gebied een welstandsniveau
toegekend voortvloeiend uit de waardering voor het
gebied. De volgende opzet is dan ook per gebied
gehanteerd:
· Gebiedsbeschrijving
· Waardering

De welstandscriteria zijn voor elk gebied hetzelfde. In
eerste aanleg bevreemdt dit, doch de algemeen
geformuleerde criteria verwijzen steeds naar de
bijbehorende gebiedsbeschrijving waardoor de
welstandseisen per gebied toch verschillen. Voor
bijzondere bebouwing of andere uitzonderingen
kunnen aanvullende criteria zijn opgesteld. De mate
waarin de criteria van toepassing zijn is in afgebeeld
schema vastgelegd.

5.6.2. Beschrijving en criteria

De beschrijving en de criteria geschieden aan de hand
van de aspecten:
- Hoofdaspecten (Relatie met de omgeving)
- Deelaspecten (Massa en vorm)
- Detailaspecten (Detaillering, kleur en vorm)

Hoofdaspecten - Relatie met de omgeving
In deze categorie gaat het om stedenbouwkundige
beeldaspecten. Het gaat daarbij vooral om de situering
van een gebouw oftewel de positie van het gebouw in
relatie tot de belendingen en de openbare ruimte.

Deelaspecten – Massa en vorm
De hoofdvorm en massa van een gebouw in relatie tot
of met de omgeving zijn beschreven onder dit aspect.
In de ruimtelijke verschijningsvorm zijn de massa en de
vorm van het gebouw intermediair tussen
stedenbouwkundige en architectonische
beeldaspecten. Daarnaast komt onder dit kopje ook de
verschijningsvorm en/of aanzichten van een gebouw
aan de orde, onder meer door aandacht voor
kapvorm, bouwlagen, aan- en bijgebouwen, etc. Het
gaat met name om de karakteristiek van het gebouw
als object.

Detailaspecten – Detaillering, kleur en vorm
Bij detaillering gaat het om de karakteristieken die
invulling geven aan de verschijningsvorm van een
gebouw. Het gaat daarbij onder meer om de
gevelindeling, plasticiteit en gaafheid/
oorspronkelijkheid. De mate van detaillering is in drie
categorieën te onderscheiden:

Zeer gedetailleerd
• Historische bebouwing met veel details op de

gevelwand, in het metselwerk en plastische
toevoegingen in beton-, staal- of houtachtige
materialen. Veelal is de bebouwing uitgevoerd met
unieke dakkapellen met versieringen.

• Nieuwbouw met individueel op de bouwstijl
aangepaste details in de constructie of in
detaillering op de gevelwand en nabij de entree.

Normaal gedetailleerd
• Historische bebouwing met weinig details
• Standaard bebouwing met extra details in

constructie en/of materiaalgebruik.

Weinig gedetailleerd
• Standaard bebouwing met weinig of geen extra

details in constructie en/of materiaalgebruik.
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Voor de monumenten wordt verwezen naar de
voorhanden zijnde beschrijving van de monumentale
waarde van het pand. Dit is de zogenaamde
redengevende beschrijving van het monument.

5.6.3. Waardering en welstandsniveaus

Per gebied worden in het kort de waardering,
ontwikkeling en de beleidsintenties voor de ruimtelijke
kwaliteit en ontwikkeling weergeven. In het algemeen
geldt: hoe hoger de bijdrage aan de identiteit en de
herkenbaarheid van de kern, des te hoger het
welstandsniveau. Op deze manier worden de
gebiedseigen waarden met betrekking tot
beeldkwaliteit doeltreffend beschermd in de gemeente
Goirle.

Welstandsniveaus
Na de inventarisatie van de ruimtelijk samenhangende
gebieden is voor alle gebieden een ruimtelijk
ambitieniveau vast gesteld. Dit ambitieniveau bepaalt
de aard en de intensiteit waarmee de bouwplannen
aan de diverse criteria zullen worden getoetst.
Afhankelijk van de waarde en gevoeligheid van het
gebied is voor elk gebied een niveau vast te stellen:
streng (niveau 1), regulier (niveau 2), soepel (niveau
3). Afhankelijk van het niveau worden de aspecten
streng, lichtl of niet beoordeeld.

Welstandsniveau 1
Zowel in Goirle als in Riel vormen de historische linten
de ruggengraat van de stedenbouwkundige structuur.
In Riel gaat het om de doorgaande Kerkstraat,
Dorpsstraat. In Goirle bestaat de historische structuur
uit een ‘kapstok’ bestaande uit de Tilburgseweg,
Dorpstraat, Kloosterstraat, Bergstraat, Kerkstraat en
Molenstraat.
Tevens zijn de monumenten beeldbepalend en als
waardevolle elementen aan te wijzen. Gezien de
waarde van dit deelgebied voor de structuur van de

kern als geheel geldt hiervoor een streng
welstandsniveau. Tevens vallen alle monumenten
onder een streng welstandsniveau: niveau 1. Het
buitengebied valt geheel in niveau 1. Goirle is tot nog
toe altijd zuinig geweest op haar buitengebied,
waarmee dan ook in de toekomst zorgvuldig mee moet
worden omgegaan. Echter delen die niet of nauwelijks
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg vallen, in
afwijking van de welstandsniveaukaart, in
toetsingsniveau 2. Bij het beoordelen of er sprake is
van ‘niet of nauwelijks zichtbaar’ dient de
landschapstructuur (bijv. dichte bebossing of juist open
vlakte) te worden meegewogen. Discussie zou kunnen
ontstaan over wanneer nu iets 'nauwelijks' zichtbaar is;
als stelregel zou gehanteerd kunnen worden dat
hiervan sprake is wanneer in een wintersituatie de
bebouwing voor minder dan de helft zichtbaar is vanaf
enig punt op de openbare weg, openbaar gebied of
openbare paden. Met openbaar wordt dan ook
bedoeld 'voor een ieder vrij toegankelijk'

Welstandsniveau 2
Voor de gebieden, die een substantiële bijdrage
leveren aan de identiteit van zowel de wijken als de
kernen is een regulier welstandsniveau van
toepassing. Het gaat hierbij in Goirle om het
handhaven en versterken van de bestaande
beeldkarakteristiek van de hoofdontsluiting en de
hoofd groenstructuur (zie paragraaf 5.3. en 5.4.).
Herkenbaarheid van deze structuurdragers draagt bij
aan de identiteit van buurt, wijk en totale gemeente.
In Riel gaat het om de oude lintstructuren Tilburgseweg
en Oude Tilburgse Baan en een aantal
groenstructuren (pleinen) in de woonbuurten.
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Welstandsniveau 3
Voor de gebieden die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk of buurt, wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3. Het
gaat hierbij met name om de woonstraten en
woonerven in de diverse wijken in Goirle en Riel.



22 Ligging deelgebied in Goirle
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5.7.1. H1a Historisch Dorpsgebied:
Bergstraat, Kerkstraat en Molenstraat H

1a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.1. H1a : Historisch Dorpsgebied -
Bergstraat, Kerkstraat en
Molenstraat

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Aaneengesloten individuele

historische dorpse bebouwing.
Functie Overwegend wonen met enkele

commerciële ruimten, grote
complexen waaronder
voormalige industriepanden en
verpleeghuis St. Elisabeth.

Atmosfeer Arbeiderswoningen en
herenhuizen, stenig, industrieel.

Dit deelgebied maakt onderdeel uit van de
beeldbepalende historische ‘ruggengraat’ van
Goirle. De oudste bebouwing van de kern
Goirle staat langs de structuur van historische
bebouwingslinten dat gevormd wordt door de
Tilburgseweg, Kloosterstraat en de Dorpsstraat
tot aan de Kerkstraat en de Bergstraat. Aan
deze historische ‘ruggengraat’ staan diverse
gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende gebouwen. Vrijwel alle
bebouwing heeft een sterk individueel karakter.
Toch is er nergens sprake van een rommelig
beeld. Dit komt door het duidelijke profiel van
de weg, het groene karakter (met name in het
noorden ter hoogte van het deelgebied
Boschkens), het regelmatige ritme van
bebouwing en de materialisering van de
bebouwing (traditionele materiaal- en
kleurgebruik). Ondanks deze verscheidenheid
valt de historische structuur uiteen in vier
delen:
- Boschkens
- de Tilburgseweg (noord)

- de Dorpsstraat – Kloosterstraat en
Tilburgseweg (centrum)

- de Bergstraat – Kerkstraat en
Molenstraat

2. Structuur
Dit deelgebied beperkt zich tot de Bergstraat,
Kerkstraat en Molenstraat, de historische
structuren parallel aan de beekstructuur. Op
de kruising van de Tilburgseweg met de
Kerkstraat is de R.K. kerk van Goirle
gesitueerd. Via een kerkpad, overgaande in
een laan, is een directe wandelverbinding met
het natuurgebied ten zuiden van de kern. Aan
de zuidzijde van de Bergstraat en Kerkstraat
komen grote complexen, zoals voormalige
industriepanden en het verpleeghuis St.
Elisabeth, afgewisseld met woningbouw voor.
Het betreft hier overwegend grote complexen
in een ruime setting. Tevens zijn er een aantal
cultureel - maatschappelijke voorzieningen
gelegen, zoals een zorgcentrum voor ouderen
en een kerk. Het gebied heeft een stenig
karakter met een verspringende rooilijn.

3. Architectonische eenheid
De Bergstraat heeft met name aan de zuidzijde
een historisch karakter. De oude textielfabriek
Havep bepaalt met haar monumentale
schoorstenen en grote bouwvolumes het beeld
aan de weg. Aan de noordzijde van de
Bergstraat staan een aantal moderne
appartementencomplexen en rijtjeswoningen,
die een uitzondering zijn op het algemene
diverse en kleinschalige beeld van het lint.
De historische woningbouw in het gebied heeft
een eigen uitstraling. Elk individueel pand is
daarmee te beschouwen als een
architectonische eenheid. Het merendeel van
de bebouwing is gebouwd aan het eind van de
negentiende eeuw en voorzien van vele
details.
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De inbreidingsprojecten uit de jaren 70 en 80
van de vorige eeuw kennen een grotere
uniformiteit en projectmatige aanpak. Dit wijkt
af van de oorspronkelijke sfeer en karakter
van het gebied. Ook voor deze gebieden geldt
dat elk individueel pand te onderscheiden is
architectonische eenheid.
Ten zuiden van de Bergstraat en Kerkstraat is
een aantal oude fabriekscomplexen en
maatschappelijke voorzieningen gelegen. Het
grootschalige samenhangende ensemble van
bebouwing (het ouderencomplex, het
samenstel van fabrieksbebouwing) vormt hier
de architectonische eenheid.

4. Oriëntatie
De gebouwen zijn langs of haaks op de straat
gelegen. De entree van de panden is aan de
voorzijde gelegen. De gebouwen worden aan
de voorzijde ontsloten vanaf de straat.

5. Rooilijn
De woningen aan de Molenstraat en aan de
noordzijde van de Kerkstraat en Bergstraat
kennen een continue rooilijn. Aan de zuidzijde
van de Bergstraat en Kerkstraat is er sprake
van een verspringende rooilijn. Woningen en
grootschalige complexen staan ‘los’ in de
ruimte. De woningen aan de Kerkstraat
grenzen direct aan de straat waardoor er een
smalle scheidslijn tussen openbaar en privé
bestaat.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa:
De historische woningbouw aan de Bergstraat
en Kerkstraat bestaat voornamelijk uit 1 à 2
lagen met kap.
Aan de Bergstraat zijn naast woningen
verschillende grotere complexen gelegen.

Deze bestaan voornamelijk uit twee tot drie
lagen zonder kap.
De vernieuwingsslag die heeft plaatsgevonden
aan de Molenstraat heeft een andere karakter
aan deze straat gegeven. De woningen zijn
groter (drie lagen met kap) dan de
oorspronkelijke twee lagen met kap.
Op de industriële complexen heeft de
bebouwing een variabele hoogte (tussen 1 en
3 bouwlagen) en zijn plat afgedekt. Ook in
massa gaat het om forse volumes (hallen).
In de Molenstraat en rondom de molen heeft
recentelijk vernieuwing plaatsgevonden. Aan
de oostzijde van de molen zijn er grotere
woningen in vier bouwlagen met doorzichten
gerealiseerd. Ook aan de Bergstraat heeft de
nodige vernieuwing plaatsgevonden. Hier zijn
afwisselend rijtjeswoningen en appartementen
(3 – 6 bouwlagen) gerealiseerd.

Aan- en bijbouwen:
In het historische deel van dit deelgebied zijn
geen aan- en bijgebouwen zichtbaar vanaf het
openbaar gebied. Twee uit baksteen
opgetrokken schoorstenen bepalen het beeld
van de fabrieksterreinen.

2. Dak
Hoofdvorm:
De historische woningbouw is uitgevoerd met
een traditionele kapvorm; zadeldak, zadeldak
met wolfseinden, samengesteld dak,
overwegend parallel aan de weg.
De gebouwen op het fabrieksterrein en de
maatschappelijke voorzieningen hebben een
plat dak. De woningbouw op de
inbreidingslocaties is voorzien van een plat
dak, dan wel een zadeldak (parallel aan of
haaks op de weg)
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Dakopbouw; dakkapel
In dit deelgebied komen aan de openbare zijde
van de bebouwing op enkele plaatsen
dakkapellen voor. Deze zijn veelal ontworpen
in samenhang met de architectuur van het
pand en ondergeschikt op het dakvlak. Het
profiel van het dakvlak blijft duidelijk
herkenbaar. Dakopbouwen zichtbaar vanaf de
openbare zijde van de bebouwing komen in het
deelgebied niet voor.

3. Gevelindeling
Qua architectonische uitstraling zijn de
woningen historisch of historiserend in de
Kerkstraat en Bergstraat. Bakstenen gevels
met een hoogwaardig niveau van detaillering,
soms refererend aan een boerderij, soms aan
arbeiderswoningen. De oude fabrieken
bestaan uit verschillende gebouwen met
gedetailleerde gevels. Net als in de
Dorpsstraat is de bebouwing in de Kerkstraat
aaneengesloten woningbouw met een sterk
individueel karakter. De goothoogte verspringt
per pand en benadrukt het individuele karakter
van de bebouwing. Raamopeningen en
deuropeningen zijn verticaal georiënteerd.
Trasramen en daklijsten benadrukken de
horizontaliteit. De nieuwe inbreidingen hebben,
in vergelijking met de historische panden, een
sobere verschijningsvorm waarbij een grote
variëteit qua gevelopbouw te zien is.  Elk
nieuwbouwcomplex heeft zijn eigen
verschijningsvorm.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Het materiaalgebruik van de woningen en
fabriekscomplexen is overwegend in baksteen
in traditionele kleuren; rood, bruin met
incidenteel stucwerk. In de inbreidingslokaties

is op enkele plaatsen een afwijkende
steenkleur gebruikt (geel).

Dak
Voor de woningen wordt een keramische pan
gebruikt in rode of grijze tinten.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Zeer gedetailleerd.
Het gebied wordt gekenmerkt door historische
bebouwing met veel details op de gevelwand in
het metselwerk en plastische toevoegingen in
beton-, staal-, of houtachtige materialen.
Veelal is de bebouwing uitgevoerd met unieke
dakkapellen met versieringen.
Het betreft hier baksteen, keramische pan,
hout en incidenteel pleisterwerk. Qua
detaillering zijn de woningen in de Kerkstraat
voorzien van vele ornamenten. Historische
gevels zijn verrijkt met raamlijsten, gootlijsten,
een bovenlicht boven de entrée, luiken, een
trasraam, bijzondere metselverbanden.
Ook de fabriekscomplexen hebben een ‘rijke’
uitstraling. Dit komt hoofdzakelijk door het
materiaalgebruik van baksteen en de
aangebrachte detaillering in metstelwerk en
kleur.
In de recent gerealiseerde
herstructureringsgebieden (aan de Bergstraat
en de Molenstraat) hebben de woningen een
normaal niveau van detaillering. Het gaat
hierbij om standaard bebouwing met extra
details in constructie of materiaalgebruik.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Er komen verschillende toevoegingen voor op
de gevels waaronder luiken. Deze zijn over het
algemeen uitgevoerd in hout. De
dakbeëindiging is in vele gevallen
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verbijzonderd, d.m.v. daklijsten, bijzondere
pannen, klokgevel etc.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De daklijsten, raamomlijsting, en voordeuromlijsting
en kozijnen; kozijnen hebben overwegend een
lichte kleur met donkere (overwegend groene)
invulling.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het beleid van de gemeente is er op gericht om het
historische karakter te handhaven en bij
ontwikkelingen het huidige bebouwingsbeeld
richtinggevend te laten zijn voor wat betreft
korrelgrootte en verschijningsvorm van de bebouwing.

Welstandsniveau
Het historisch lint krijgt vanwege haar belang voor de
identiteit van de gemeente Goirle een streng
welstandsbeleid (niveau 1). Het welstandbeleid is
gericht op het behouden en versterken van de
diversiteit van de bebouwing, de maat en schaal van
de gebouwen en het historisch straatbeeld. Waar
mogelijk kan de historische kwaliteit worden aangevuld
met eigentijdse vormgeving en architectuur passend
binnen de bestaande context. Dat betekent met name
dat maat, schaal en ontwerp van nieuwe
ontwikkelingen aangepast dienen te worden aan de
historische structuur en verkaveling waarin deze
gelegen zijn.



30 Ligging deelgebied in Goirle
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5.7.2. H1b Historisch Dorpsgebied:
Tilburgseweg Noord H

1b

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.2. H1b: Historisch Dorpsgebied -
Tilburgseweg (noord)

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Individuele historische dorpse

bebouwing.
Functie Overwegend wonen met enkele

commerciële ruimten.
Atmosfeer Rustig, overgang van groen

naar stenig, dorps.

Dit deelgebied maakt onderdeel uit van de
beeldbepalende historische ‘ruggengraat’ van
Goirle. De oudste bebouwing van de kern
Goirle staat langs de structuur van historische
bebouwingslinten dat gevormd wordt door de
Tilburgseweg, Kloosterstraat en de Dorpsstraat
tot aan de Kerkstraat en de Bergstraat. Aan
deze historische ‘ruggengraat’ staan diverse
gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende gebouwen. Vrijwel alle
bebouwing heeft een sterk individueel karakter.
Toch is er nergens sprake van een rommelig
beeld. Dit komt door het duidelijke profiel van
de weg, het groene karakter (met name in het
noorden ter hoogte van het deelgebied
Boschkens), het regelmatige ritme van
bebouwing en de materialisering van de
bebouwing (traditionele materiaal- en
kleurgebruik). Ondanks deze verscheidenheid
valt de historische structuur uiteen in vier
delen:
- Boschkens;

- de Tilburgseweg (noord);
- de Dorpsstraat – Kloosterstraat en

Tilburgseweg (centrum);
- de Bergstraat – Kerkstraat en

Molenstraat.

2. Structuur
Dit deelgebied beperkt zich tot de
Tilburgseweg, gelegen tussen de rotonde met
de Rilllaersebaan en de afslag met de Van
Haestrechtstraat. Het groene beeld van het lint
blijft gehandhaafd langs de weg, al is dit
minder uitbundig dan het noordelijk deel (de
Boschkens). Met name de erfafscheidingen
worden gevormd door opgaand groen en
gemetselde muren. Het profiel van de
Tilburgseweg wordt verrijkt met bomen en
hagen.
Even ten zuiden van de kerk is aan de
Tilburgseweg een inbreiding uit de jaren 80
aan het lint gepleegd. Vrijstaande woningen
zijn gesitueerd rond een hof. Deze woningen
richten zich niet op het lint. Richting het
centrum van Goirle staat de bebouwing dichter
op elkaar en zijn de percelen kleiner (10 tot 20
meter). De woningen blijven georiënteerd op
de weg en hebben vrijwel allen een individueel
karakter. De R.K. kerk Maria Boodschap vormt
een verbijzondering in bebouwing en functie
aan de Tilburgseweg. Vanwege zijn hoogte en
dominante toren, vormt de kerk een belangrijk
oriëntatiepunt in de kern.

3. Architectonische eenheid
De gebouwen in het gebied hebben elk een
eigen uitstraling. Het individuele pand is
daarmee te beschouwen als een
architectonische eenheid. Het merendeel van
de bebouwing is gebouwd aan het begin van
de twintigste eeuw en voorzien van vele
details. De inbreiding even ten zuiden van de
R.K. kerk Maria Boodschap vormt een
uitzondering op de regel. Hier is een
samenhangend complex van traditionele
woningen aan een hof ontwikkeld. In het
noordelijke deel van het deelgebied zijn een
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aantal vrijstaande woningen met een ‘moderne’
uitstraling gerealiseerd.

4. Oriëntatie
De gebouwen zijn aan de straat gelegen. De
entree van de panden is gelegen aan de
voorzijde, de straatzijde.

5. Rooilijn
Van noord naar zuid worden de
perceelsgrootten en de voortuinen geleidelijk
kleiner; met andere woorden; Er is sprake van
een langzaam verspringende rooilijn in de
richting van het centrum.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De woningen bestaan vrijwel allen uit 1 à 2
lagen met kap. Alleen vier ‘moderne’
bouwblokken in het noorden nabij de rotonde
hebben een plat dak. De kerk vormt in massa
en hoogte een uitzondering in het deelgebied.

Aan- en bijbouwen
Aan de noordzijde van het deelgebied zijn de
woningen voorzien van verschillende aan- en
bijgebouwen (garages, carports, werkruimten),
zichtbaar vanaf de openbare weg. Richting het
centrum zijn de woningen meer
aaneengeschakeld waarbij de bijgebouwen
aan de achterzijde van het perceel (niet
zichtbaar vanaf de openbare weg) gelegen
zijn.

2. Dak
Hoofdvorm
Vrijwel alle woningen zijn voorzien van een
zadeldak, met de nok evenwijdig aan de weg,
met uitzondering van de vier ‘moderne’
woonblokken aan de kruising van de

Tilburgseweg en de Rillaertsebaan en een
enkele woning waarbij de nok van het zadeldak
haaks op de weg is gesitueerd.

Dakopbouw; dakkapel
In dit deelgebied komen aan de openbare zijde
van de bebouwing op enkele plaatsen
dakkapellen voor. Deze dakkapellen zijn veelal
ontworpen in samenhang met de architectuur
van het pand en hebben op het dakvlak een
ondergeschikte functie. Er komen in het
deelgebied geen later toegevoegde
dakopbouwen voor.

3. Gevelindeling
Qua architectonische uitstraling zijn de
woningen historisch of historiserend, variërend
van 19e eeuwse bebouwing tot jaren 30
architectuur. Bakstenen gevels met een
hoogwaardig niveau van detaillering, een
enkele keer refererend aan een boerderij,
veelal refererend aan tuinstedelijke
architectuur. In het gebied komt een enkele
klokgevel voor (zie foto). In het noorden in de
nabijheid van de rotonde staan een viertal
‘moderne’ bouwblokken; licht van kleur
voorzien van grote glaspartijen.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Bij de ‘moderne’ woningen die in de jaren 50/
60 zijn gebouwd zijn de oorspronkelijke
karakteristieken bewaard gebleven. Deze
woningen zijn voorzien van grotere
raamvlakken die voor meer licht en openheid
zorgen. Het materiaalgebruik van de overige
woningen  is overwegend in baksteen in
traditionele kleuren; rood, bruin met
incidenteel stucwerk.
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Dak
Voor de woningen wordt een keramische pan
gebruikt in rode of grijze tinten. De kerk is met
antraciet kleurige leien afgedekt.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Zeer gedetailleerd.
Het gebied wordt gekenmerkt door historische
bebouwing met veel details op de gevelwand in
het metselwerk en plastische toevoegingen in
beton-, staal-, of houtachtige materialen. Het
betreft hier baksteen, keramische pan, hout en
incidenteel pleisterwerk. Historische gevels zijn
verrijkt met raamlijsten, een bovenlicht boven
de entree, luiken, bijzondere metselverbanden.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Er komen verschillende toevoegingen voor op
de gevels waaronder luiken. Deze luiken zijn
over het algemeen uitgevoerd in hout. De
dakbeëindiging is in vele gevallen
verbijzonderd, d.m.v. daklijsten, bijzondere
pannen, klokgevel etc.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van de toevoegingen is
traditioneel, veelal wit in combinatie met
donker standblauw, standgroen of
mosterdgeel.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het beleid van de gemeente is er op gericht om het
historische karakter te handhaven en bij
ontwikkelingen het huidige bebouwingsbeeld
richtinggevend te laten zijn voor wat betreft
korrelgrootte en verschijningsvorm van de bebouwing.

Welstandsniveau
Het historisch lint krijgt vanwege haar belang voor de
identiteit van de gemeente Goirle een streng
welstandsbeleid (niveau 1). Het welstandbeleid is
gericht op het behouden en versterken van de
diversiteit van de bebouwing, de maat en schaal van
de gebouwen en het historisch straatbeeld. Waar
mogelijk kan de historische kwaliteit worden aangevuld
met eigentijdse vormgeving en architectuur passend
binnen de bestaande context. Dat betekent met name
dat maat, schaal en ontwerp van nieuwe
ontwikkelingen aangepast dienen te worden aan de
historische structuur en verkaveling waarin deze
gelegen zijn.
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5.7.3. H2a Historisch bebouwingslint:
Boschkens H

2a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.3. H2a: Historisch bebouwingslint:
Boschkens

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Villa’s verscholen in het bos.
Functie Overwegend wonen met enkele

instituten.
Atmosfeer Rust, luxe, groen, privacy.

Dit deelgebied maakt onderdeel uit van de
beeldbepalende historische ‘ruggengraat’ van
Goirle. De oudste bebouwing van de kern
Goirle staat langs de structuur van historische
bebouwingslinten dat gevormd wordt door de
Tilburgseweg, Kloosterstraat en de
Dorpsstraat tot aan de Kerkstraat en de
Bergstraat. Aan deze historische ‘ruggengraat’
staan diverse gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende gebouwen. Vrijwel alle
bebouwing heeft een sterk individueel
karakter. Toch is er nergens sprake van een
rommelig beeld. Dit komt door het duidelijke
profiel van de weg, het groene karakter (met
name in het noorden ter hoogte van het
deelgebied Boschkens), het regelmatige ritme
van bebouwing en de materialisering van de
bebouwing (traditionele materiaal- en
kleurgebruik). Ondanks deze verscheidenheid
valt de historische structuur uiteen in vier
delen:

- Boschkens,
- de Tilburgseweg (noord),
- de Dorpsstraat – Kloosterstraat en

Tilburgseweg (centrum),
- de Bergstraat – Kerkstraat en

Molenstraat.

2. Structuur
De Tilburgseweg ten hoogte van het
deelgebied Boschkens is een ruime laan, die
begeleid wordt door eiken en beukenhagen.
De woningen langs deze weg hebben een
landgoedachtig voorkomen en staan vrij, op
ruime percelen. Het geheel heeft een groene,
rijke uitstraling; een voornaam karakter,
waarbij de woningen een individuele uitstraling
hebben. De aanwezigheid van een aantal
instituten aan de weg past binnen dit karakter.
Opvallend is dat het merendeel van de huizen
van een naam is voorzien. De vrijstaande
woningen staan op een afstand van ongeveer
30 meter van elkaar. De bebouwing staat op
ruime afstand van de centrale weg die door
het gebied loopt. Deze weg wordt begeleid
door een laan van eiken en beukenhagen. Aan
weerzijden van de centrale as lopen
parallelwegen.

Afwijkend zijn de volgende gebouwen in dit
deel van het lint:
- de rijbebouwing (5 onder 1 kap) aan de

Tilburgseweg, die overigens in beeld
als één woning ontworpen zijn en
daarmee wel passend binnen de
uitstraling van het noordelijk deel van
het lint;

- de twee onder één kap woningen nabij
het centrum;

- Twee recent gebouwde
appartementencomplexen (stadsvilla’s).

3. Architectonische eenheid
Het gebied kent woningen met een zeer
diverse architectonische expressie.  Elke
woning heeft een duidelijk ‘eigen’ gezicht. De
individuele woning is te beschouwen als de
architectonische eenheid.
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De woningen in het gebied  kennen een zeer
zorgvuldige materialisering en detaillering en
een samenhang tussen de gebouwde massa
en de positionering in de bosrijke omgeving

4. Oriëntatie
De woningen worden ontsloten vanaf de straat,
met een oprit of oprijlaan. De woning zijn op
grote afstand van de erfgrens geplaatst
waardoor er rondom de woningen een grote
tuin gelegen is. Er is in veel gevallen geen
sprake van een duidelijk onderscheid tussen
voor-, achter- of zijtuin, wat het informele
karakter van het gebied versterkt.

5. Rooilijn
Van noord naar zuid worden de
perceelsgrootte en de voortuinen geleidelijk
kleiner; met andere woorden; de rooilijn
versmalt zich in de richting van de kruising
Tilburgseweg / Rillaersebaan.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit 1 tot 2
lagen à ca. 3 meter, voorzien van een
verschillende kapvormen. De bouwwijze is
hoofdzakelijk traditioneel waarbij gebruik is
gemaakt van baksteen of pleisterwerk.
Uitzondering in de massaopbouw vormen de
appartementencomplexen. Deze
appartementencomplexen bestaan uit vier
bouwlagen.

Aan- en bijbouwen
Er komt een breed scala aan aan- en
bijgebouwen voor in het gebied. Erkers,
garages, uitbouwen, veranda’s, torens
verrijken de architectonische expressie van de
villa. In alle gevallen is er sprake van een

duidelijke samenhang tussen hoofdvolume en
ondergeschikte gebouwdelen en is er een
bewuste compositie van samengestelde
volumes nagestreefd. Tevens komen er
losstaande volumes (garages, bergingen,
tuinhuizen) voor die in dezelfde stijl als het
hoofdgebouw gerealiseerd zijn. De
bijgebouwen zijn duidelijk als ondergeschikte
bouwmassa uitgevoerd.

2. Dak
Hoofdvorm
Er komen verschillende dakvormen voor: een
plat dak, zadeldak, stolpdak en samengesteld
dak. De meeste daken hebben een brede
overstek. De dakhelling varieert per kavel.

Dakopbouw; dakkapel
Er zijn geen dakopbouwen of dakkapellen later
toegevoegd. Wel komen dakuitbouwen voor
die geïntegreerd zijn in het architectonische
hoofdmassa en onderdeel zijn van de
hoofdmassa. Het profiel van het dakvlak blijft
duidelijk herkenbaar.
Dakopbouwen zichtbaar vanaf de openbare
zijde van de bebouwing komen in het
deelgebied niet voor.

3. Gevelindeling
De woningen zijn rijk geornamenteerd in
samenhang met de oorspronkelijke
architectuur. Daarbij is gebruik gemaakt van
verschillende natuurlijke materialen zoals riet,
leistenen, houtwerk en keramiek. Door het
gebruik van verschillende materialen en
kleuren wordt de diversiteit tussen de
verschillende bebouwing versterkt. De
hoofdvlakken van de gevels bestaan
hoofdzakelijk uit metselwerk, hout of
pleisterwerk. Opvallend aan het deelgebied is
het gebruik van naambordjes op de gevels.
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4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s

Gevel
Er is gebruik gemaakt van traditionele
materialen; baksteen, wit gekleurd of
traditioneel donkerrood. De ramen zijn van
hout en in enkele gevallen voorzien van
roedes. Bij enkele woningen zijn in contrast
met de witte hoofdmassa kleuren aangebracht
op de luiken, overwegend traditionele kleuren
zoals blauw, groen of rood. Op de begane
grond zijn houttoevoegingen aangebracht.

Dak
De daken zijn uitgevoerd in rood of grijs
keramische pannen. Enkele woningen en
instituten zijn uitgevoerd met een plat dak.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Zeer gedetailleerd.
De detaillering oogt rijk en uitbundig. Er is
sprake van grote zorgvuldigheid in
architectonisch ontwerp, materialisering en
detaillering van de woningen. Veelal is de
bebouwing uitgevoerd met unieke dakkapellen
met versieringen. De gevels zijn afwisselend
verrijkt met raamlijsten, gootlijsten, een
bovenlicht boven de entree, luiken, een
trasraam, bijzondere metselverbanden,
kolommen, een veranda. De erfafscheidingen
worden gevormd door groene hagen en
metselwerk. Incidenteel komen hekwerken voor
in combinatie met begroeiing.

2. Materiaalgebruik toevoegingen:
Toevoegingen veelal uitgevoerd in natuurlijke
materialen zoals baksteen, staal of hout.
Kozijnen en luiken zijn uitgevoerd in gekleurd
hout

3. Kleurgebruik toevoegingen:
Overwegend is de kleur van de hoofdbouw
overgenomen in de toevoegingen.  Daarnaast
kennen de toevoegingen traditionele en
rustige kleuren: crème, donkergroen,
donkerrood, donkerblauw.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het beleid van de gemeente is er op gericht om het
historische karakter te handhaven en bij
ontwikkelingen het huidige bebouwingsbeeld
richtinggevend te laten zijn voor wat betreft
korrelgrootte en verschijningsvorm van de bebouwing.

Welstandsniveau
Het historisch lint krijgt vanwege haar belang voor de
identiteit van de gemeente Goirle een streng
welstandsbeleid (niveau 1). Het welstandbeleid is
gericht op het behouden en versterken van de
diversiteit van de bebouwing, de maat en schaal van
de gebouwen en het historisch straatbeeld. Waar
mogelijk kan de historische kwaliteit worden aangevuld
met eigentijdse vormgeving en architectuur passend
binnen de bestaande context. Dat betekent met name
dat maat, schaal en ontwerp van nieuwe
ontwikkelingen aangepast dienen te worden aan de
historische structuur en verkaveling waarin deze
gelegen zijn.
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5.7.4. H6a Historisch centrum:
Dorpsstraat, Kloosterstraat en  Tilburgseweg H

6a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.4. H6a: Historisch centrum -
Dorpsstraat, Kloosterstraat en
Tilburgseweg

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Individuele historische

dorpse bebouwing,
winkelgebied.

Functie Zowel wonen als commerciële
ruimten.

Atmosfeer Centrum, druk, historisch.

Dit deelgebied maakt onderdeel uit van de
beeldbepalende historische ‘ruggengraat’ van
Goirle. De oudste bebouwing van de kern
Goirle staat langs de structuur van historische
bebouwingslinten dat gevormd wordt door de
Tilburgseweg, Kloosterstraat en de
Dorpsstraat tot aan de Kerkstraat en de
Bergstraat. Aan deze historische ‘ruggengraat’
staan diverse gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende gebouwen. Vrijwel alle
bebouwing heeft een sterk individueel
karakter. Toch is er nergens sprake van een
rommelig beeld. Dit komt door het duidelijke
profiel van de weg, het groene karakter (met
name in het noorden ter hoogte van het
deelgebied Boschkens), het regelmatige ritme
van bebouwing en de materialisering van de
bebouwing (traditionele materiaal- en
kleurgebruik). Ondanks deze verscheidenheid
valt de historische structuur uiteen in vier
delen,

- Boschkens;
- de Tilburgseweg (noord);
- de Dorpsstraat – Kloosterstraat en

Tilburgseweg (centrum);

- de Bergstraat – Kerkstraat en
Molenstraat.

2. Structuur
De aansluiting met het centrum gebied
verloopt geleidelijk. De dichtheden verhogen in
dit deel van het lint, de percelen versmallen en
er komen vrijwel geen voortuinen meer voor.
De woningen blijven individueel in uitstraling
en de detaillering op de gevels wordt soberder.
De benedenverdieping heeft in sommige
gevallen grote glaspartijen en een
commerciële functie gekregen. Aan de
Dorpsstraat komen nog enkele historische
boerderijen voor, zowel dwars op het lint als
evenwijdig aan het lint. Bij de boerderijen
komen enkele schuren en opstallen voor. Aan
de Kloosterstraat is de historische
bebouwingsstructuur, inclusief historische
panden het best bewaard gebleven.
Een uitzondering in maat en schaal in dit
deelgebied vormt het voormalige klooster.
Aan de Tilburgseweg heeft vernieuwing van
het winkelcentrum plaatsgevonden. Aan het
Kloosterplein is een op zich zelf staand
winkelvoorzieningen gebied ontstaan in een
patioachtige opstelling. Tevens zijn grote
complexen ontstaan ter hoogte van de Wieken
en de Schoolstraat (bejaardencentrum).
Hierdoor is de bestaande maat en vorm
aangetast. Het geheel is geplaatst op grote
afstand van de weg en voorzien van een ruime
voortuin. Het complex wijkt daarmee af van het
bestaande karakter van het historisch lint.
Voor de overige bebouwing geldt dat er een
scherpe scheiding bestaat tussen het
openbaar en het privé domein. De entrees van
de woningen grenzen direct aan de openbare
weg.
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3. Architectonische eenheid

De panden in het gebied hebben elk een eigen
uitstraling. Het individuele pand is daarmee te
beschouwen als een architectonische eenheid.
Het merendeel van de bebouwing is gebouwd
begin twintigste eeuw en voorzien van vele
details.

4. Oriëntatie
De gebouwen zijn direct aan de straat
gelegen. De entree van de panden is gelegen
aan de voorzijde.

5. Rooilijn
De woningen aan de Tilburgseweg en de
Kloosterstraat grenzen direct aan de straat
waardoor er een smalle scheidslijn tussen
openbaar en privé bestaat. Aan de Dorpsstraat
is geen sprake van een continue strakke
rooilijn. Hier komen verspringingen voor en
hebben een aantal woningen een voortuintje.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De woningen bestaan vrijwel allen uit 1 à 2
lagen met kap. Qua architectonische uitstraling
zijn de woningen historisch of historiserend. De
woningen in de Dorpsstraat bestaan
voornamelijk uit één laag met kap, waarbij de
kap in de langsrichting van de weg staat. Aan
de voorzijde van de woningen in deze straat
komen vrijwel geen uitbouwen voor.
De woningen aan de Kloosterstraat zijn
vergelijkbaar met de woningen aan de
Dorpsstraat. Wel zijn de woningen qua omvang
iets groter en staan direct op elkaar geplaatst
in de Kloosterstraat. Een uitzondering qua
massa in de Kloosterstraat vormt het
voormalige klooster.

Aan- en bijbouwen
In het historische deel van dit deelgebied zijn
geen aan- en bijgebouwen zichtbaar vanaf het
openbaar gebied.

2. Dak
Hoofdvorm
De historische woningbouw is uitgevoerd met
een traditionele kapvorm; zadeldak, zadeldak
met wolfseinden, samengesteld dak,
overwegend parallel aan de weg.

Dakopbouw; dakkapel
In dit deelgebied komen aan de openbare zijde
van de bebouwing op enkele plaatsen
dakkapellen voor. Deze zijn veelal ontworpen
in samenhang met de architectuur van het
pand en zijn een ondergeschikte element in
het dakvlak. Het profiel van het dakvlak blijft
duidelijk herkenbaar.
Dakopbouwen zichtbaar vanaf de openbare
zijde van de bebouwing komen in het
deelgebied niet voor.

3. Gevelindeling
Qua architectonische uitstraling zijn de
woningen historisch of historiserend aan de
Tilburgseweg, Dorpsstraat en Kloosterstraat.
Bakstenen gevels met een hoogwaardig
niveau van detaillering, soms refererend aan
een boerderij, soms aan woningen voor de
gegoede burgerij. Net als in de Dorpsstraat is
de bebouwing in de Kloosterstraat en
Tilburgseweg aaneengesloten woningbouw met
een sterk individueel karakter.
Aan de Tilburgseweg is het historisch karakter
van de bebouwing het meest aangetast. De
gevels zijn hier op de begane grond voorzien
van grote raampartijen, puien en reclame-
uitingen t.b.v. de commerciële voorzieningen in
het pand. Op enkele plaatsen is de totale
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gevel aangetast en in dienst gesteld van de
commerciële invulling.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s

Gevel
Het materiaalgebruik van de woningen is
overwegend in baksteen in traditionele

   kleuren; rood, bruin met incidenteel stucwerk.

Dak
Voor de woningen wordt een keramische pan

   gebruikt in rode of grijze tinten

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)

Zeer gedetailleerd.
Het betreft hier baksteen, keramische pan,
hout en incidenteel pleisterwerk. De woningen
zijn over het algemeen rijk gedetailleerd. Met
name aan de Kloosterstraat komen
verschillende versieringen en detaillering voor,
zoals trasramen, glas in loodramen, fraaie
gootlijsten, luiken en sierlijsten rondom de
voordeur.
Aan de Tilburgseweg is de oorspronkelijke
voorgevel bij veel panden met een
commerciële functie vervangen door grote
glaspartijen. Op deze panden zijn vele
reclame-uitingen, kleuren en motieven
aangebracht.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Er komen verschillende toevoegingen voor op
de gevels waaronder luiken (over het
algemeen uitgevoerd in hout), raamomlijsting,
voordeuromlijsting en kozijnen. De
dakbeëindiging is in vele gevallen

verbijzonderd, d.m.v. daklijsten, bijzondere
pannen etc.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De daklijsten, raamomlijsting, en
voordeuromlijsting in traditionele kleuren. De
kozijnen hebben overwegend een lichte kleur
met donkere (overwegend groene of blauwe)
invulling.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het centrumgebied van Goirle gaat in de komende
jaren ingrijpend veranderen. De gemeente Goirle
heeft hiertoe een centrumplan opgesteld, dat leidend
is voor deze ontwikkeling. Voor het overige deel van
het deelgebied geldt dat het beleid van de gemeente
er op gericht is om het historische karakter te
handhaven. Bij ontwikkelingen zal het huidige
bebouwingsbeeld richtinggevend zijn voor wat betreft
korrelgrootte en verschijningsvorm van de bebouwing.

Welstandsniveau
Het historisch lint krijgt vanwege haar belang voor de
identiteit van de gemeente Goirle een streng
welstandsbeleid (niveau 1). Het welstandbeleid is
gericht op het behouden en versterken van de
diversiteit van de bebouwing, de maat en schaal van
de gebouwen en het historisch straatbeeld. Waar
mogelijk kan de historische kwaliteit worden aangevuld
met eigentijdse vormgeving en architectuur passend
binnen de bestaande context. Dat betekent met name
dat maat, schaal en ontwerp van nieuwe
ontwikkelingen aangepast dienen te worden aan de
historische structuur en verkaveling waarin deze
gelegen zijn.
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5.7.5. W1a Gesloten bouwblokken (Wildackers)

W
1a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

2

Bijzondere typologie
1. Reitstraat
2. Scheerdershofje
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5.7.5. Gebied W1a :  Gesloten bouwblokken
  (Wildackers)

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Vooroorlogse woningbouw,

arbeiderswoningen.
Functie Overwegend wonen met enkele

commerciële ruimten.
Atmosfeer Stenig, dichtbebouwd.

De Wildackers is een grotendeels vooroorlogs
woongebied met enkele wijkgerichte
voorzieningen. Er is sprake van
grondgebonden rijbebouwing met een
beperkte mate van variatie. De wijk ademt de
sfeer uit van een woonbuurt. De architectuur is
sober, de woonstraten zijn smal (veelal
eenrichtingsverkeer). Er zijn geen of beperkte
voortuinen en de wijk kent weinig openbaar
groen. Incidenteel komen enkele
vernieuwingsprojecten voor (bouwstijl van een
later tijdstip). Tevens zijn er enkele kleinere
eenheden, twee-onder-één-kap woningen, die
dezelfde sfeer en uitstraling hebben.
De rijwoningen zijn in beperkte schaal collectief
ontwikkeld. Toch is de individuele woning
binnen de rij vaak herkenbaar. Door het
schilderwerk en toevoegingen van dakkapel,
rolluiken, entrees, luiken wordt het ‘eigen’ huis
in de rij benadrukt.

2. Structuur
In de Wildackers is een orthogonaal
stratenpatroon ontwikkeld, parallel aan de
Kloosterstraat en Dorpsstraat. De buurt kent
een structuur van gesloten bouwblokken,

waarbij de straten in een traag tempo zijn
volgebouwd. Er is net als in de historische
gebieden sprake van een langzaam gegroeid
beeld aan de straten. De woningen staan in
een strakke rooilijn en kennen of een beperkte
of geen voortuin. Garages zijn veelal
geclusterd op het einde van de straat.
Vanaf de jaren 70 heeft in de buurt
herstructurering plaatsgevonden. Hierbij zijn
met name de binnenterreinen van de gesloten
bouwblokken verdicht met nieuwbouw en zijn
nieuwe erfachtige straatjes ontstaan
(Stedekestraat, Scheerdershofje, Schietspoel,
Reitstraat, Eindstraat).

3. Architectonische eenheid
Bij de opzet en ontwikkeling van de wijk is niet
gestreefd naar een samenhangend wijk- of
straatbeeld. De woningen zijn complexmatig
ontworpen en de architectonische eenheid
omvat in de meeste gevallen één of twee rijen.
De rijwoningen zijn zes tot tien woningen lang.
De inbreidingsprojecten op de voormalige
binnenterreinen van de bouwblokken hebben
ieder hun eigen architectonische expressie.

4. Oriëntatie
De woningen aan de woonstraten zijn direct
gelegen aan en georiënteerd op de straat.
De woningen in de binnengebieden zijn
georiënteerd op het erf waaraan zij gelegen
zijn..

5. Rooilijn
De woningen aan de oorspronkelijke
woonstraten kennen een strakke rooilijn, direct
aan de weg gelegen. Dit versterkt het dichte
en stenige karakter van de wijk. Op de
voormalige binnenterreinen komen afwisselend
strakke en verspringende rooilijnen voor. Hier
hebben de woningen veelal een beperkte
voortuin.
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II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
In het gebied komen hoofdzakelijk rijwoningen
voor. De woningen bestaan uit één of twee
bouwlagen met een kap. De kap is in de
langsrichting van de straat geplaatst. Op de
hoeken van de woonstraten komt in een aantal
gevallen een afwijkende woningtype voor,
vrijstaand, met een bijzondere functie op de
begane grond. Aan de woonstraten komen ook
enkele twee-onder-één-kap woningen voor in
twee bouwlagen met een plat dak. Op de
voormalige binnenterreinen is ook sprake van
grondgebonden woningbouw, afwisselend
twee-onder-één-kap en rijwoningen in een
grote diversiteit in architectonische expressie
en kapvorm.

Aan- en bijbouwen
Bij de rijwoningen komen geen aan- en
bijgebouwen zichtbaar vanaf de openbare weg
voor. Op een aantal plaatsen zijn geclusterde
garageboxen geplaatst in de straat. De
woningen op de hoeken van de straat zijn
verbijzonderd en kennen in een aantal
gevallen uitbouwen, waarin een winkel of
bedrijf is gevestigd. De boxen zijn voorzien van
een plat dak. Bij de twee-onder-één-kap
woningen zijn garages ver terugliggend van de
hoofdbebouwing zichtbaar, in beeld
samenhangend met de architectuur van de
hoofdmassa.

2. Dak
Hoofdmassa – dakopbouw
De woningen zijn voorzien van een zadeldak,
evenwijdig aan de straat. De dakhelling is
flauw, voorzien van een eenvoudige zinken of
kunstof goot, in enkele gevallen afgetimmerd.

De daken zijn voorzien van een overstek van
ongeveer 30 centimeter. In de recente
herstructurering komt een grotere diversiteit
aan kapvormen voor. Het straatbeeld wordt
verrijkt met het strakke ritme van uit baksteen
opgetrokken schoorstenen.

Dakopbouw; dakkapel
In het gebied komen een groot aantal
dakkapellen voor, veelal voorzien van plat dak
en opgebouwd uit witte houten of kunstof
delen. Bij de woningbouw bestaande uit één
laag zijn dakkapellen aansluitend aan de goot
gebouwd. De raampartij van de kapel bestaat
uit een driedeling met glas. Wel komen
verschillende dakvensters en dakluiken voor.
Deze zijn eveneens vrij klein van omvang en
zijn uitgevoerd in zwart gelakt metaal.

3. Gevelindeling
De woningen zijn overwegend smal en ondiep.
De uitstraling van de woningbouw is sober. De
raamopeningen op de begane grond zijn groot.
De ramen en deuren op de begane grond zijn
in een regelmatig ritme geplaatst, waarbij de
voordeur in de meeste gevallen wordt
geaccentueerd met een bovenlicht en/of
deurlijst. De eerste verdieping van de
woningen oogt meer gesloten. De
raamopeningen zijn overwegend verticaal
geleed.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Baksteen in natuurlijke kleuren domineert het
straatbeeld. Bruine en rode tinten kleuren de
wijk. De metselverbanden zijn eenvoudig. In
veel gevallen is de aansluiting van gevel op
het dakvlak verbijzonderd met een afwijkend
metselverband. Op een beperkt aantal
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plaatsen is ook de entree en het raamvlak
verbijzonderd met afwijkend metselverband.

Dak
De daken zijn overwegend uitgevoerd in
keramische pannen in een oranje/rode kleur.
Op enkele plaatsen komen ook
antracietkleurige dakpannen voor. De dakgoot
is van zink of kunststof en ligt op ongeveer 30
centimeter van de gevel.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Standaard bebouwing met weinig of geen extra
details in constructie en/of materiaalgebruik.
De woningbouw is sober gedetailleerd. Het
verbijzonderen van de entree met een
bovenlicht en/of deurlijst en het toepassen van
een afwijkend metselverband op de overgang
van gevel naar daklijst zijn de te behouden
karakteristieken.

2. Materiaalgebruik  toevoegingen
De raamkozijnen zijn uitgevoerd in kunststof en
hout. Incidenteel komen overkappinkjes van de
voordeur, uitgevoerd in verschillende
materialen voor. De combinatie van hout en
dakpan, in een licht hellingshoek is een
gebruikte vorm. Ook komen rolluiken
uitgevoerd in kunststof en markiezen voor
veelal in metaal met stof.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De raamkozijnen zijn overwegend wit van kleur.
Op een aantal plaatsen is door de particuliere
eigenaar een afwijkende kleur gebruikt om de
individualiteit van de woning te benadrukken.
Het kleurgebruik bij de entree is per woning
verschillend, maar overwegend uitgevoerd in

terughoudende kleuren zoals rood, blauw, wit,
groen of bruin.
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Bijzondere typologie -  Woningen Reitstraat

De woningen aan de Reitstraat zijn later gebouwd dan
de overige woningen in het W1 gebied en vormen
feitelijk een eiland binnen de bestaande
woningbouwstructuur. De woningen zijn allen
gegroepeerd rondom een plein.
De rijen opgebouwd uit vier tot zes eenheden die
ritmisch gespiegeld herhaald worden. Opvallend is de
verdeling in twee grote ramen, een op de begane
grond en een van gelijke grootte op de verdieping.
Deze bovenste is ongedeeld uit drie delen. Door deze
indeling onstaat een sterke horizontale geleding.
De ingang van de woning is terugliggend ten opzichte
van de gevel. Op de verdieping is de gevel eveneens
terugliggend waardoor er ruimte is voor een balkon.
In de gevel is een rode tot oranjerode baksteen is als
hoofdmateriaal gebruikt. Het houtwerk is uitgevoerd in
wit. Soms komt plaatwerk tussen de ramen van de
boven en benedenverdieping voor. Deze is vervolgens
witgeschilderd.
Het balkon is uitgevoerd in metaal, voorzien van witte
verf. De voordeur is uitgevoerd in traditionele kleuren
zoals donkerrood, blauw en groen.
De woningen zijn opgebouwd uit twee lagen met een
plat dak. De woningen beschikken over een garage
die aan het eind van de rij zijn geclusterd. De garage
is voorzien van een plat dak.  De dakrand van de
woningen wordt geaccentueerd door een brede boei
van ongeveer 30 centimeter, die iets voor de gevel
ligt.
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Bijzondere typologie - Scheerdershofje

Het tweede ensemble dat beschreven is binnen de
Wildackers is het Scheerdershofje. Het betreft hier
een inbreidingsproject opgezet omstreeks de jaren 80.
De woningen zijn opgebouwd uit verschillende
‘blokken’ die als boxen zijn samengevoegd. Doordat er
verscheidenheid is in de blokken en de woningen
onderling verbonden zijn, is het niet helder hoe de
woningen opgebouwd zijn en welke box bij welke
woningen hoort.
De woningen zijn dicht op de weg gesitueerd waardoor
er vrijwel geen ruimte is voor een functionele voortuin
(drie tot vijf meter). Wel is er een centrale
groenvoorziening in de wijk gelegen. Voor parkeren is
op straat en bij de woningen geen plaats, dit is
geclusterd op een centrale plaats elders in de straat.
De woningen vertonen een sterke architectonische
eenheid en zijn als zondanig ontwikkeld. De woningen
bestaan uit twee tot drie lagen. De woningen zijn
voorzien van een uitbouw aan de voorzijde
geïntegreerd in het oorspronkelijk architectonisch
ontwerp. Het dak is plat en voorzien van een smalle
metalen strip of een brede houten plint. De gevel is
horizontaal geleed. Door het gebruik van verschillende
vormen van ramen is er een onrustig beeld. Door de
uitstekende box ligt er op het achterliggende
geveldeel een mogelijkheid voor een balkon. De
hoeken van de woningen zijn op sommige plaatsen
voorzien van ramen met extra detailleringen.
Op de bovenste verdieping komen enkele glazen
aanbouwen voor, die als aangeplakte delen geen
onderdeel uitmaken van de architectonische eenheid.
De gevel is opgebouwd uit rode baksteen. Het
houtwerk is uitgevoerd in wit met accentkleuren
(donker) groen en geel. Op de bovenverdieping komt
houtwerk aan de gevel voor. Deze en de balustrade
zijn uitgevoerd in de accentkleur.
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Waardering, ontwikkelen en beleid
De traditionele blokverkaveling geeft een sterke
structuur, die enige variatie in bebouwing kan dragen.
Uitbreiding van woningen kan bovendien bijdragen aan
een grotere levendigheid in het strenge
stratenpatroon. Belangrijk is dat hierbij wel een balans
wordt gevonden tussen levendigheid en chaos. Een te
grote rijkdom aan vormen, materialen en kleuren kan
ten koste gaan van de eenheid, die juist een
belangrijke kwaliteit is van de traditionele
blokverkaveling.
Voor de gebieden die een substantiële bijdrage
leveren aan de identiteit van zowel de wijken als de
kernen is een regulier welstandsniveau van
toepassing.. Het gaat hierbij in de Wildackers om het
handhaven en versterken van de bestaande
beeldkarakteristiek van de hoofdontsluiting.
Herkenbaarheid van deze structuurdragers draagt bij
aan de identiteit van buurt, wijk en totale gemeente.
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

De bijzondere typologieën worden gewaardeerd om
hun sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd naar
behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van deze
ensembles. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).
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W
2a 5.7.6. W2a Boschkens

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Het Kompaan Instituut
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 5.7.6. W2a: Boschkens

Gebiedsbeschrijving

I.          Hoofdaspecten

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Villa’s verscholen in het bos.

Functie Overwegend wonen met enkele
schoolvoorzieningen.

Atmosfeer Rust, luxe, groen, privacy.

De bebouwing van dit deelgebied sluit aan bij
de architectuur van de bebouwing van het
historische lint. De massa van de bebouwing is
terughoudender ten opzichte van de
bebouwing van historisch lint. De detaillering
oogt veelal minder uitbundig en rijk dan aan
het lint, doch is er sprake van grote
zorgvuldigheid in het architectonisch ontwerp,
materialisering en detaillering van de
woningen.

In het gebied wordt overwegend gewoond en
daarnaast zijn er enkele schoolvoorzieningen
te vinden. Het scholencomplex aan de
oostzijde van het gebied wordt
geherstructureerd en er is een integraal plan
ontwikkeld waar een link met woningbouw is
gelegd. De overgang tussen openbaar en
privé wordt gevormd door een natuurlijke
afscheiding, uitgevoerd in groen. Tevens
komen er hekken voor met een hoogte van 2
tot 3 meter, soms begroeid. Het geheel heeft
hierdoor een groen en besloten karakter.

2. Structuur
Het gebied kent een informele opbouw, waarbij
de woningen op grote percelen, op afstand
van de straat, in het bos zijn gelegen. Met
name aan de oostzijde is het alsof de villa’s in
het bos zijn ‘gestrooid’. Vaak is er weinig zicht

op de woningen doordat de woningen
verscholen liggen achter de hoge bomen. Aan
de westzijde volgt de bebouwing de straat.
Ruime voortuinen en een grote afstand tussen
de villa’s versterken hier het lommerijke
karakter. In het gebied is ook een aantal
instituten gehuisvest.

3. Architectonische eenheid
Het gebied kent woningen een zeer diverse
architectonische expressie. Elke woning heeft
een duidelijk ‘eigen’ gezicht. De individuele
woning is te beschouwen als de
architectonische eenheid. De individuele
woningen in het gebied vertonen een grote
samenhang in architectonische opbouw en
expressie, een zeer zorgvuldige materialisering
en detaillering van de woning en een
samenhang tussen de gebouwde massa en de
positionering in de bosrijke omgeving.

4. Oriëntatie
De woningen zijn langs de straat gelegen, met
veelal de ingang opzij (gevelwand) of aan de
voorkant. De woningen worden ontsloten vanaf
de straat, met een oprit of oprijlaan. De
woningen zijn op grote afstand van de erfgrens
geplaatst waardoor er rondom de woningen
een grote tuin is gelegen. Er is geen sprake
van een duidelijk onderscheid tussen voor-,
achter- of zijtuin, wat het informele karakter
van het gebied versterkt.

5. Rooilijn
Er is geen sprake van een vaste rooilijn. Aan
de oostzijde van het deelgebied is het alsof de
woningen vrij in het bos staan. Aan de
westzijde volgt de bebouwing de hoofdstraat
zonder een vaste rooilijn. Elke woning is
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voorzien van een ruime voortuin van ongeveer
20 meter.

II.           Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit 1 tot 2
lagen à ca. 3 meter, voorzien van verschillende
kapvormen. De typologie komt overeen met die
van een villa of buitenhuis. De bouwwijze is
hoofdzakelijk traditioneel waarbij gebruik is
gemaakt van bakstenen. Naast traditionele
woningen komen in het gebied ook enkele
villa’s in een moderne architectuur voor. Wat
beklijft is de  sterke individuele expressie van
de woning.

Aan- en bijbouwen
Er is geen sprake van aanbouwen aan de
openbare zijde van de bebouwing. Wel komen
losstaande garages voor gerealiseerd in
dezelfde stijl als het hoofdgebouw.

2. Dak
Hoofdmassa
Binnen het gebied is sprake van een grote
diversiteit aan kapvormen, zoals een plat dak,
zadeldak en stolpdak. De meeste daken
hebben een flauwe dakhelling en een breed
overstek.

Dakopbouw; dakkapel
Er zijn geen dakopbouwen of dakkapellen later
toegevoegd. Wel komen dakkapellen voor die
geïntegreerd zijn in de architectonische
hoofdmassa. Deze zijn veelal ontworpen in
samenhang met de architectuur van het pand
en vormen een ondergeschikt element in het
dakvlak. Er komen in het deelgebied geen
later toegevoegde dakopbouwen voor.

3. Gevelindeling
De gevels zijn overwegend half gesloten. De
geleding is vertikaal. De indeling is ritmisch en
regelmatig georiënteerd. De begane grond is
transparanter ten opzichte van de eerste
verdieping. Door het gebruik van verschillende
materialen en kleuren wordt de diversiteit
tussen de verschillende bebouwing versterkt.
De hoofdvlakken van de gevels bestaan
hoofdzakelijk uit metselwerk of pleisterwerk, al
dan niet geschilderd.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Er is gebruik gemaakt van baksteen, wit
gekleurd of traditioneel donkerrood. De ramen
zijn van hout en in enkele gevallen voorzien
van roedes. In een aantal gevallen is de
voorgevel in een lichte kleur geschilderd of
gestuukt. Bij enkele woningen zijn in contrast
met de witte hoofdmassa kleuren aangebracht
op de luiken, overwegend traditionele kleuren
zoals blauw, groen of rood. Op de begane
grond zijn houttoevoegingen aangebracht.

Dak
De daken zijn uitgevoerd in rood of grijs
keramische pannen. Enkele woningen en
instituten zijn uitgevoerd met een plat dak.

III.          Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Zeer gedetailleerd.
De detaillering oogt veelal minder uitbundig en
rijk dan aan het lint, doch er is sprake van
grote zorgvuldigheid in architectonisch
ontwerp, materialisering en detaillering van de
woningen. De gevels zijn afwisselend verrijkt
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met raamlijsten, gootlijsten, luiken en bijzondere
metselverbanden. De erfafscheidingen worden
gevormd door groene hagen en metselwerk.
Incidenteel komen hekwerken voor in combinatie
met begroeiing.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Toevoegingen zijn veelal uitgevoerd in
natuurlijke materialen. Kozijnen en luiken in
gekleurd hout.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Overwegend is de kleur van de hoofdbouw
overgenomen in de toevoegingen.  Daarnaast
kennen de toevoegingen traditionele en
rustige kleuren: crème, donkergroen,
donkerrood, donkerblauw.



70

G
oi

rle
W

2a
 - 

B
os

ch
ke

ns
Bijzondere typologie - Het Kompaan Instituut

Het Kompaan instituut vormt een uitzondering op het
algemeen beeld van het gebied. Zowel in structuur als
in functie is dit instituut verschillend. Het is een
omvangrijk gebied waar verschillende gebouwen
aanwezig zijn. Het geheel is opgebouwd uit oude en
nieuwe gebouwen en wordt verbonden door een groen
binnenplein. Het hoofdgebouw is in maat en hoogte
duidelijk het belangrijkste complex (instituut) op het
terrein en is uitgevoerd in bijzonder gevelmateriaal. Het
heeft een moderne uitstraling waarbij gebruik is
gemaakt van natuursteen (leien) in de gevel. Het
gebouw bestaat uit drie lagen voorzien van een plat
dak. De onderste laag is terugliggend ten opzichte van
de gevel. Horizontale en verticale geleding is
aangebracht middels het gebruik van grote
glaspartijen.
Op het terrein komen kleire wooneenheden voor die
eveneens in moderne stijl ontworpen zijn. Deze
eenheden zijn één tot twee lagen met een plat dak of
een lessenaarsdak. De woningen zijn opgebouwd uit
witte wanden en transparante glaspartijen. Deze
glasconstructie wordt omrand door brede houtpartijen,
in natuurlijke kleuren.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Door de grote variatie in bouwperiode, bouwstijlen,
formaat en materiaalgebruik van de panden en door
de verspringingen in de rooilijnen heeft dit gebied een
informeel en veelzijdige uitstraling. Hierdoor voegen
individuele panden zich makkelijk in het beeld. Toch
moet in dit deel niet al te gemakkelijk worden
omgesprongen met bouwinitiatieven of renovaties.
Invullingen moeten kwalitatief goed zijn en passen
binnen de informele structuur, ritmiek en uitstraling
van de bestaande bebouwing. Gezien het individuele
karakter van de bebouwing is sloop en nieuwbouw van
individuele panden wel mogelijk.

De bijzondere typologie wordt gewaardeerd om zijn
sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van dit
ensemble. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebeid geldt een regulier (niveau 2)
welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).



72 Ligging deelgebied in Goirle



73

5.7.7. W3a Tuindorp  ’t Ven

W
3a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

2

Bijzondere typologie
1. Witte ensembles Baanakkerstraat-Langenboomstraat
2. Voormalig seniorencomplex Vennerode
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5.7.7. W3a :  Tuindorp  ’t Ven

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Vroeg na-oorlogs woongebied,

complexgewijs ontwikkeld.
Functie Overwegend wonen.
Atmosfeer Ruim opgezet en groen, rust.

De wijk ’t Ven is gelegen aan de westzijde van
het historisch lint. Twee-onder-één-kap
woningen bepalen voor een groot gedeelte het
beeld. In het zuidelijke deel zijn een aantal
straten met rijbebouwing ontwikkeld. In de
noord-westzijde van ’t Ven is een gebied met
grote vrijstaande woningen op riante kavels te
vinden. Aan de noordzijde is tevens een
bejaardencomplex met aanleunwoningen
gesitueerd, dat past in de parkachtige
omgeving. De profielen in het gebied zijn ruim
en groen van opzet. Er zijn veel groene
openbare ruimtes.

In de wijk is nog een wit ensemble gelegen aan
de Langenboomstraat en Baanakkerstraat. In
het noorden is het seniorencomplex Vennerode
gelegen.
Beide projecten vormen een bijzondere
typologie in de wijk.

2. Structuur
De hoofdstructuur bestaat uit een overzichtelijk
patroon van haaks op elkaar staande
woonstraten, die hoofdzakelijk worden
geflankeerd door twee onder één kap
woningen allen georiënteerd op de straat. Net
buiten het gebied zijn de Rooms Katholieke
kerk (Maria Boodschap) en de

Windkorenmolen gelegen. Gezien de ligging
van deze objecten aan de zijden van de wijk
dragen deze bij aan een goede oriëntatie. De
woningen zijn voorzien van een ruime voortuin
variërend tussen de drie tot vijf meter bij de
rijwoningen tot 15 meter bij de vrijstaande
woningen.

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van een samenhangend
architectuurbeeld voor de straat of wijk. Binnen
de wijk kunnen twee verschillende
deelgebieden worden onderscheiden met hun
eigen beeldkarakteristiek. Het betreft hier
vrijstaande woningen in het noordwesten van
de wijk en de vaak projectmatige rij- en twee
onder één kapwoningen in de wijk.
Bij de vrijstaande woningen is de korrelgrootte
waarbinnen een architectonische eenheid
gedefinieerd wordt: het individuele woonhuis.
Bij de rij- en twee-onder-één-kap woningen
vindt men binnen de projectmatig ontwikkelde
eenheid (om en nabij de 20 woningen) de
eenheid van architectuur.

4. Oriëntatie
Het stratenpatroon is inzichtelijk en door de
brede opzet van de wegen is de oriëntatie
goed te noemen. Verschillende objecten
dragen bij aan de oriëntatie binnen de wijk,
zoals de kerk en de molen. De woningen zijn
georiënteerd op de straat.

5. Rooilijn
Binnen de wijk wordt verschillend met de
rooilijn omgegaan. In het gebied met twee-
onder-één-kappers en rijwoningen is sprake
van een overwegend strakke rooilijn. De
voortuinen in dit gebied zijn 3 tot 6 meter diep.
In het gebied met vrijstaande woningen in het
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noordwesten van ’t Ven is de rooilijn vrij en
kennen de woningen afwisselend diepe (15
meter) en ondiepe voortuinen (tot 4 meter).

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
In het gebied komen hoofdzakelijk twee-onder-
één-kap woningen en in beperkte mate
rijbebouwing voor. De woningen bestaan uit
twee bouwlagen met een kap. De kap is in de
langsrichting van de straat geplaatst.
De vrijstaande woningen in het noordwesten
zijn overwegend van het bungalowtype: één à
twee bouwlagen met wisselende kapvormen.
Ook komen woningen met samengestelde
volumes voor (aan elkaar geschakelde
massa’s)

Aan- en bijbouwen
De twee-onder-één-kapwoningen hebben bijna
allen een garage die op grote afstand achter
de voorgevel is geplaatst (minimaal 10 meter
uit de erfgrens). Deze woningen en de
rijwoningen kennen verder geen erkers of
aanbouwen, zichtbaar vanaf de openbare weg.
Voor het gebied in het noordwesten van het
gebied geldt dat hier aan en uitbouwen in een
groot aantal variaties voorkomen; erkers,
veranda’s met overkapping, garages,
atelierruimtes. Aangebouwd en vrijstaand op
de kavel. In veel gevallen is wel nadrukkelijk
gezocht naar een evenwichtige compositie van
de verschillende massa-delen op het kavel.

2. Dak
Hoofdvorm
De twee-onder-één-kap woningen zijn voorzien
van een flauw zadeldak, in langsrichting ten
opzichte van de straat. De daken zijn voorzien
van een overstek van ongeveer 20-30

centimeter.  Een opvallend element op de
huizen zijn de schoorstenen die de
lengterichting van de straat benadrukken.  In
het gebied met vrijstaande woningen komen
diverse kapvormen voor; zadeldaken,
zadeldaken met wolfseind, en
lessenaarsdaken. De daken zijn afwisselend
parallel aan en haaks op de straat ontworpen.

Dakopbouw; dakkapel
In het gebied met twee-onder-één-kappers
komen vrijwel geen dakkapellen voor. Wel
komen verschillende dakvensters en dakluiken
voor. Deze zijn vrij klein van omvang en zijn
uitgevoerd in zwartgelakt metaal. Op een
enkele plaats is een extra verdieping
toegevoegd aan een woning door het over een
beperkt gedeelte van (ongeveer op de helft)
de verdieping en het dakvlak op te trekken. De
opbouw kent dus een zadeldak, met een zelfde
dakhelling, materialisering en afwerking als het
hoofdvlak.

3. Gevelindeling
De twee-onder-één-kap woningen en de rijen
zijn voorzien van één groot raam op de begane
grond en twee of drie kleine op de eerste
verdieping. De eerste verdieping van de
woningen oogt meer gesloten. De
raamopeningen zijn overwegend verticaal
geleed.
Het raam op de begane grond is incidenteel
voorzien van markiezen. Ook op de tweede
verdieping komen deze soms voor. De
gevelindeling komt in de hele rij gespiegeld
terug. Deze indeling verstrekt de beeldvorming
van de rij. In enkele rijen is een poort aanwezig
die toegang biedt tot de achtertuinen. De
voordeur van de twee-onder-één-kap
woningen in de meeste gevallen wordt
geaccentueerd met een deurlijst.
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In het gebied met vrijstaande woningen staat
de individuele architectonische expressie
voorop. Er is weinig tot geen gezamenlijke
karakteristiek te formuleren.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
Gevel
De twee-onder-één-kap woningen en de
rijwoningen zijn veelal opgemetseld in een
rode baksteen. De metselverbanden zijn
eenvoudig. In veel gevallen is de aansluiting
van de gevel op het dakvlak verbijzonderd met
een afwijkend metselverband. Wat opvalt bij
veel voordeuren is de ornamentatie rondom
deze deuren zoals het aanbrengen van een
deurlijst. Voor de vrijstaande woningen zijn
verschillende materialen en kleuren gebruikt
bij de gevel. Er komen diverse kleuren
baksteen en natuursteen voor, onder andere
in gele, bruine en rode kleurtinten.

Dak
De daken zijn overwegend uitgevoerd in rood/
oranje pannen. De dakgoot is van metaal en
ligt op 20 centimeter van de gevel. In ’t Ven
bevinden zich ook een aantal projectmatig
ontwikkelde woningen die een bitumen dak
hebben. In het gebied met vrijstaande
woningen komen ook andere vormen en
kleuren dakpannen voor.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Standaard bebouwing met weinig of geen extra
details in constructie en/of materiaalgebruik.

2. Materiaalgebruik toevoeginge
Incidenteel komt detaillering rondom de
voordeur voor. Hierbij zijn bovenramen
toegevoegd, al dan niet uitgevoerd in glas-en-
lood.
De vrijstaande woningen kennen een grote
variatie in materiaalgebruik en kleurgebruik
van de toevoegingen.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De raamkozijnen van de twee-onder-één-kap
woningen zijn overwegend uitgevoerd in wit.
Het kleurgebruik bij de entree is per woning
verschillend, maar overwegend uitgevoerd in
terughoudende kleuren zoals rood, blauw, wit,
groen of bruin.
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Bijzondere typologie – Baanakkerstraat-
Langenboomstraat: De witte ensembles

Aan de Baanakkersstraat zijn vier woningen gelegen
die in uitstraling en vormgeving opvallend zijn. Met
name de witte kleur van de gevelstenen vallen op.
Elke woning ligt iets terug van de straat en van elkaar.
Daarbij is elke woning voorzien van een carport en
een brede oprit. Doordat de woningen verspringen
ontstaat een ritmisch beeld. De woningen zijn
opgebouwd uit één laag met een lessenaarsdak in
een scherpe hoek. De gevel is opgebouwd uit deels
glas en wit geschilderde baksteen. Het houtwerk is
allemaal uitgevoerd in wit. Het kleurgebruik wordt
verder bepaald door de donkere dakpannen en de
grijze trasraam.
Aan de Langeboomstraat zijn zes vrijstaande
woningen gelegen die onderling verbonden zijn door
een carport. Deze woningen zijn opgebouwd uit drie
lagen, waarvan de derde terugliggend is ten opzichte
van de eerste twee. Hierdoor is ruimte voor een
inpandig balkon. De woningen zijn wit gestuct. Op alle
woningen loopt het muurwerk door boven het dakvlak.
Hierdoor komt het accent op de hoek te liggen.
Het dak heeft een overstek die gelijk loopt met de
gevel van de hoofdmassa en heeft als accent een
blauwe kleur gekregen. Het houtwerk is allemaal
uitgevoerd in wit. Het kleurgebruik wordt bepaald door
de donkere dakpannen en het grijze trasraam.
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Bijzondere typologie – Voormalig
seniorencomplex Vennerode +
aanleunwoningen

Aan de noordkant van het deelgebied W3, aan de
‘groene’ noordgrens van Goirle ligt het
bejaardencomplex Vennerode. Het complex bestaat
uit een groot appartementcomplex en  zeven kleine
vrijstaande bejaardenwoningen. Het
appartementencompex en de vrijstaande woningen
zijn gelegen aan een groot groen open terrein en
zijn verbonden via smalle voetpaden.

Het appartementencomplex bestaat uit 2 tot 3 lagen
met een plat dak. Karakteristiek aan dit gebouw zijn
de horizontale glaspartijen in een strak
gevelstramien. De kozijnen zijn wit geschilderd en
onder de kozijnen bevindt zich een horizontale band
van grijs gekleurde gevelbekleding. Bij de
dakafsluiting komt de grijs gekleurde gevelbekleding
in de vorm van een horizontale band terug.

De kleine bejaardenwoningen zijn in dezelfde stijl
en van hetzelfde materiaal gebouwd. Dit betekent
één bouwlaag met een plat dak. Iedere woning
heeft een kleine aanbouw met een plat dak. Deze
aanbouw is bedoeld als opslag voor fietsen e.d. en
bestaat uit grijs geverfde houten bekleding, met een
donkergroene dakrand.
De bebouwing is opgebouwd in lichte baksteen en
elke eenheid bestaat uit twee exact gespiegelde
woningen. De kozijnen bestaan uit wit geverfd hout.
Verder bestaat uit een deel van de woning uit gele
gevelbekleding. De daklijsten zijn donkergroen van
kleur.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De traditionele blokverkaveling geeft een sterke
structuur, die enige variatie in bebouwing kan dragen.
Uitbreiding van woningen kan bovendien bijdragen
aan een grotere levendigheid in het strenge
stratenpatroon. Belangrijk is dat hierbij wel een balans
wordt gevonden tussen levendigheid en chaos. Een te
grote rijkdom aan vormen, materialen en kleuren kan
ten koste gaan van de eenheid, die juist een
belangrijke kwaliteit is van de traditionele
blokverkaveling.
Voor de gebieden die een substantiële bijdrage
leveren aan de identiteit van zowel de wijken als de
kernen is een regulier welstandsniveau van
toepassing. Het gaat hierbij in ‘t Ven om het
handhaven en versterken van de bestaande
beeldkarakteristiek van de hoofdontsluiting.
Herkenbaarheid van deze structuurdragers draagt bij
aan de identiteit van buurt, wijk en totale gemeente.
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.
De bijzondere typologieën worden gewaardeerd om
hun sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van deze
ensembles. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1)
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W
4a5.7.8. W4a Woonwijk in traditionele blokverkaveling

(Abcoven)

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Aabeekstraat
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5.7.8. W4a : Woonwijk in traditionele
blokverkaveling (Abcoven)

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten : Relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Vroeg naoorlogse woningbouw

stenig, samenhangend
straatbeeld.

Functie Overwegend wonen.
Atmosfeer Tuindorpachtige sfeer.

Regelmatige traditionele blokverkaveling met
twee onder één kap- en rijwoningen aan de
doorgaande straten. Er is sprake van een
grote samenhang in stedenbouwkundige
opzet, gerealiseerde architectuur en de
inrichting van openbare ruimte.
Het betreft een woongebied waarin enkele
andere functies, zoals het kantoor van de
woningstichting en een seniorencomplex zijn
plek heeft gevonden.

2. Structuur
Centraal in de buurt ligt een langgerekt plein
(Oranjeplein) waar een aantal noord-zuid
lopende woonstraten op uitkomt. De meest
westelijke straat (Marijkestraat) is verbreed tot
een woonhof.

3. Architectonische eenheid
Er is sprake van een grote samenhang tussen
de stedenbouwkundige opzet, de architectuur
(materiaalgebruik) en de inrichting van de
openbare ruimte
Binnen de wijk heeft elke straat heeft zijn eigen
gezicht. Er zijn ruime en smalle profielen. Door
de positionering van de woningbouw en de
doorwerking in de architectuur van de
woningen (poorten, erkers, entrees,

gevelbehandeling) zijn samenhangende
straatruimtes gecomponeerd. Binnen de
stedenbouwkundige opzet is duidelijk
gestreefd naar een samenhangend
straatbeeld. De straat is dan ook de eenheid
waarbinnen de architectuur moet worden
beoordeeld.

4. Oriëntatie
De wijk is een vroeg- naoorlogse wijk die sterk
doet denken aan een vooroorlogse
tuinstadachtige uitbreiding. De wijk is
betrekkelijk klein, er is sprake van een
traditioneel en helder verkavelingpatroon. De
woningen zijn georiënteerd op de straat.

5. Rooilijn
Binnen de straat zijn alle woningen op dezelfde
afstand tot de weg geplaatst. Er is sprake van
een strakke rooilijn. Om het begin van de
straat te markeren vindt in enkele straten een
verspringing in de rooilijn plaats.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
In het gebied komen rijwoningen en twee-
onder-één-kap woningen voor. De woningen
bestaan uit twee bouwlagen met een kap, De
zadeldaken zijn in de langsrichting van de
straat geplaatst.

Aan- en bijbouwen
Aan de voorzijde van de woningen zijn op enkele
plaatsen erkers gebouwd, in samenhang met de
architectuur van de hoofdmassa. Deze erkers zijn
ongeveer één meter diep en voorzien van een plat
dak. Er is gebruik gemaakt van baksteen in
combinatie met glas. Bij de twee-onder-één-kap
woningen zijn garages terugliggend van de
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hoofdbebouwing zichtbaar, in beeld
samenhangend met de architectuur van de
hoofdmassa.

2. Dak
Hoofdvorm
Zadeldaken met de nok evenwijdig de straat.
Op veel plaatsen is sprake van een klein
overstek van ongeveer 30 cm. Het dakvlak
wordt op enkele plaatsen onderbroken door
een doorlopende gevel. In het dakvlak komen
dakvensters voor. Deze zijn veelal uitgevoerd
in metaal met glas. De dakhellingen zijn flauw
(tussen de 30 en 45 graden).

Dakopbouw; dakkapel
Dakkapellen aan de voorzijde van de
bebouwing komen voor, in vorm en beeld
conform de objectcriteria. Het dak is plat en in
een lichte hellingshoek ten opzichte van het
dak gelegen. Als dakbedekking komt zowel
pannen als plaatmateriaal voor.
De aanwezigheid en het strakke ritme van
gemetselde schoorstenen in het dakvlak is
zeer karakteristiek.

3. Gevelindeling
De gevel is opgebouwd uit baksteen waarbij
een lichte verandering zichtbaar is tussen de
boven en benedenverdieping. Op de begane
grond is één groot raam aanwezig, al dan niet
opgedeeld in meerdere delen. Op de
bovenverdieping komen meerdere kleinere
ramen voor. Sommige gevels kennen een
bijzondere dakbeëindiging of een poort naar
het achtergebied. Er komen zelfs enkele
trapgevels voor in het gebied. De
gevelbehandeling van de bebouwing doet
sterk denken aan de architectuur van het
tuindorp. De kopgevels van de woningen zijn
zeer vlak. Het dak kent hier geen overstek.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en bijmassa’s
Gevel
In de hele buurt is gebruik gemaakt van een
bruinrode baksteen. Bij de twee-onder-een-
kap woningen aan de Mariekestraat wordt de
bruinrode baksteen afgewisseld met speklagen
van bruine baksteen.

Dak
De keramische dakpannen hebben een rode
kleur.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal en
zeer gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.
Er is sprake van standaard bebouwing met
extra details in constructie en/of
materiaalgebruik. Het gaat hierbij om
bijzondere metselverbanden,
gevelbeëindigingen (trapgevel), poorten naar
het achterterrein en gemetselde schoorstenen.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
In de toevoegingen (kozijnen, erkers,
betimmering) is overwegend houtwerk
toegepast. Incidenteel zijn rolluiken
aangebracht op de boven- en
benedenverdieping.

3. Kleurgebruik toevoegingen
In de straat is wit als basiskleur gebruikt. Het
houtwerk is soms uitgevoerd in donkere
kleuren.
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Bijzondere typologie - Aabeekstraat

Aan de Aabeekstraat is een inbreidingsproject met
een eigen architectonische expressie gerealiseerd.
Het is een woongebied met twee onder één
kapwoningen. Met als verbinding tussen de woningen
garageboxen, terugliggend ten opzichte van de
voorgevel. De woningen zijn opgebouwd uit één laag
met een doorlopende gevelwand in het dakvlak.
Hierdoor ontstaat het beeld van anderhalve
verdieping. De woningen zijn voorzien van een
zadeldak soms in de langsrichting van de straat.De
gevelindeling is onderling gespiegeld. De entree is
terugliggend ten opzichte van de gevel gelegen, naast
de garageboxen. De entree is voorzien van een kleine
overkapping.Het materiaal is rode en zandkleurige
baksteen en metalen kozijnen in zowel wit als blauw.
De voordeur is in licht blauw uitgevoerd. Het dak is
voorzien van rode dakpannen.
De entrees van de woningen zijn verbijzonderd met
een overkapping. Daarnaast is bijzondere aandacht
besteed aan de afstemming van de kleuren van
raamkozijn, voordeur en garagedeur.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De aanwezige complexen zijn in hun oorspronkelijke
opzet architectonisch en stedenbouwkundig met zorg
ontworpen. Aanbouwen aan achtergevels en
dakkapellen/dakopbouwen voegen zich soepel binnen
de hoofdkarakteristiek van het bebouwingsthema.
Verstoringen van het bebouwingsbeeld doen zich met
name voor bij hoekwoningen omdat aanbouwen,
bijgebouwen en schuttingen in de zijtuinen vaak op
gespannen voet staan met de stedenbouwkundige
karakteristiek van de woonwijk.
De wijk heeft een heldere en leesbare
stedenbouwkundige hoofdopzet. Er is sprake van een
centrale pleinruimte, waaraan verschillende korte
woonstraten en hoven zijn geschakeld. Om deze
heldere stedenbouwkundige opzet op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van de hoofdstructuur (het plein en
de  hoofdstraten aan de rand) in samenhang met de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier). In de achterliggende woongebieden is van
minder belang en ligt de nadruk op de individuele
expressie van de bebouwing. (Welstandsniveau 3:
soepel)
De bijzondere typologie wordt gewaardeerd om zijn
sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van dit
ensemble. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).
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5.7.9. W4b Woonwijk in traditionele blokverkaveling
(Hoogeind). W

4b

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Ouderencomplex aan de Wittedijk
2. Drive-in-woningen aan het van Hogendorpplein

2
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5.7.9.  W4b : Woonwijk in traditionele
blokverkaveling (Hoogeind).

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Uit jaren 60/70, stenig,

blokkenverkaveling.
Functie Overwegend wonen.
Atmosfeer Wederopbouw, rust en

regelmaat.

Regelmatige verkavelingspatroon van gesloten
bouwblokken met twee-onder-één
kapwoningen aan de doorgaande straten. De
woningen zijn bouwbloks gewijs ontwikkeld. Het
woongebied straalt door zijn heldere opzet en
strakke verkaveling een sfeer van rust en
regelmaat uit. Ten noorden van de
Herstallenstraat is een buurtje van vrijstaande
woningen in het groen ontwikkeld.
De vrijstaande woningen zijn ten opzichte van
de straat teruggelegen op het perceel.
Aangezien alle woningen ruim op het perceel
staan en een brede voortuin hebben oogt dit
deel groen. De woningen zijn onderling zeer
verschillend van elkaar en met name het
groene karakter van de woningen draagt bij
aan de onderlinge verbondenheid.
Aan de Pastoor Petershofje, komt binnen dit
gebied, een sterke architectonische eenheid
voor. Het betreft hier een hofje met rijwoningen
van één laag met kap. De woningen zijn alleen
georiënteerd op het centrale middenplein.

Aan het Van Hogendorpplein zijn de
belangrijkste bijzondere typologieën van het
gebied te vinden:

- Bijzondere typologie :
seniorencomplexen Wittendijk

- Bijzondere typologie : drive-in-
woningen Van Hogendorpplein

2. Structuur
De hoofdstructuur van de wijk wordt gevormd
door het Van Hogendorpplein en de haaks
daarop gelegen Wittendijk. Beide straten zijn
duidelijk herkenbaar door hun ruime profiel, de
combinatie met een groene ruimte en de
bijzondere woningtypologie. Op de kruising van
deze twee wegen is het winkelcentrum en twee
seniorencomplexen gesitueerd. Gekoppeld aan
deze centrale assen zijn woonstraten van
eenzelfde omvang en met een vergelijkbaar
programma en uitstraling.

3. Architectonische eenheid
De woonstraten kennen een rustig en verzorgd
beeld. De ruime opzet van het profiel, de
voortuinen, de vergelijkbare gevelinrichting en
de eenduidige dakvorm draagt hieraan bij. De
gevelindeling is zowel gespiegeld als
gestempeld. Het straatbeeld is ruim en bestaat
uit een breed trottoir met privé tuinen van
ongeveer drie tot vijf meter.
Binnen de stedenbouwkundige opzet is
duidelijk gestreefd naar een samenhangend
straatbeeld. De straat is dan ook de eenheid
waarbinnen de architectuur moet worden
beoordeeld.

4. Oriëntatie
De wijk is tamelijk overzichtelijk aangezien de
straten niet lang zijn. Bovendien is er een
zichtbaar verschil tussen de woonstraten en de
doorgaande straten waaraan openbare
functies gevestigd zijn. Doorgaande straten
hebben een ruim en groen profiel. De
woonstraten hebben een stenig karakter. De
woningen zijn georiënteerd op de straat.
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5. Rooilijn

Binnen de straat zijn alle woningen op dezelfde
afstand tot de weg geplaatst. Er is sprake van
een strakke rooilijn. Om het begin van de
straat te markeren vindt in enkele straten een
verspringing in de rooilijn plaats. De
vrijstaande woningen in het noordoosten van
het deelgebied kennen geen vaste rooilijn.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
In het gebied komen hoofdzakelijk rijwoningen
en twee-onder-één-kap woningen voor. De
woningen bestaan uit twee bouwlagen met een
kap, De kap is in de langsrichting van de straat
geplaatst. Ten noorden van de Herstallenstraat
is een gebied gelegen met vrijstaande
woningen in een ruime en groene omgeving.
Deze woningen zijn gebouwd in één à twee
bouwlagen. Aan het Van Hoogendorpplein zijn
enkele winkels en bijzondere voorzieningen
(seniorencomplex) gelegen. Deze kennen een
afwijkende opbouw in massa en hoogte. Deze
is beschreven onder het kopje bijzondere
typologieën.

Aan- en bijbouwen
De meeste twee-onder-één-kap woningen
hebben een garages of een carport. Waar dit
niet het geval is zijn geclusterde boxen
geplaatst in de straat. De boxen zijn voorzien
van een plat dak. Bij de twee-onder-één-kap
woningen zijn garages terugliggend van de
hoofdbebouwing zichtbaar, in beeld
samenhangend met de architectuur van de
hoofdmassa.

2. Dak
Hoofdvorm
De rijwoningen en twee-onder-een-kap
woningen hebben een zadeldak parallel aan de
straat. In het gebied met vrijstaande woningen
ten noorden van de Herstallenstraat zijn
diverse kapvormen te zien; van plat afgedekt
tot lessenaarsdak.

Dakopbouw; dakkapel
Dakkapellen aan de openbare zijde van de
gebouwen komen in het deelgebied niet voor.
Op een enkele plaats is een extra verdieping
toegevoegd aan een woning door het over een
beperkt gedeelte van het dakvlak (ongeveer op
de helft) op te trekken. De opbouw kent dus
een zadeldak, met eenzelfde dakhelling,
materialisering en afwerking als het hoofdvlak.
De aanwezigheid en het strakke ritme van
gemetselde schoorstenen in het dakvlak is
zeer karakteristiek

3. Gevelindeling
De gevel is opgebouwd uit een geheel waarbij
een lichte verandering zichtbaar is tussen de
boven- en benedenverdieping. Op de begane
grond is één groot raam aanwezig. Op de
bovenverdieping is de horizontale geleding van
belang. In het raamwerk is dit nog goed terug
te vinden. In sommige gevels is houtwerk
aangebracht tussen het raamwerk. In
combinatie met het glaswerk ontstaat hierdoor
een zogenaamde inzet-gevel.
In het gebied met vrijstaande woning staat de
individuele expressie van de particuliere
woning voorop. Er is een grote diversiteit aan
stijlen te vinden.
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4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s

Gevel
Voor de rijwoningen en de twee-onder-één-kappers
is gebruik gemaakt van een rode, oranje en gele
baksteen. Soms is de rij opgebouwd met èèn kleur
baksteen; soms is er een combinatie van kleuren
gebruikt. Bij de twee-onder-een-kap woningen aan
de Mariekestraat wordt de bruinrode baksteen
afgewisseld met speklagen van bruine baksteen. In
het gebied met vrijstaande woningen is een grotere
variëteit aan materiaalgebruik te herkennen. De
gevels zijn hier opgebouwd met bakstenen in een
bont palet aan kleuren alsook stucwerk en
natuursteen.

Dak
De zadeldaken zijn afwisselend afgedekt met
rode en grijze dakpannen.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Standaard bebouwing met weinig of geen extra
details in constructie en/of materiaalgebruik.
De aanwezigheid en het strakke ritme van
gemetselde schoorstenen in het dakvlak is
karakteristiek.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
De ramen en deuren zijn uitgevoerd in hout.
Op enkele plaatsen zijn luiken toegevoegd aan
de gevel. Over het algemeen is het gevelbeeld
sober en strak.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van de toevoegingen is
terughoudend en veelal wit. De draaiende
delen zijn op enkele plaatsen uitgevoerd in
harde contrasterende kleuren (o.a. blauw).
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Bijzondere typologie – Ouderencomplex “De
Schakel” en ouderenwoningen “Berkenrode”
aan de Wittedijk

Het ouderencomplex “de Schakel” en de
ouderenwoningen “Berkenrode” vormen samen een
klein gebied langs de Wittedijk in het oosten van het
deelgebied W4 ‘Hoogeind’.
De bejaardenflats vormen samen één geheel. Dit
gehele complex is verdeeld in verscheidene blokken,
verspringend in rooilijn en onder een hoek geplaatst
ten opzichte van de weg. Elk blok bestaat uit twee
woningen per verdieping met een teruggelegen balkon
(loggia) aan de voorgevel. Het gehele complex bestaat
uit zeven gebouwen met een platte dak en afwisselend
in hoogte. De uiteinden van de rij zijn laag bestaande
uit één of twee lagen. De hoogte van de bebouwing
neemt naar het midden van de rij toe, tot een hoogte
van vier bouwlagen.
De woningen hebben allen dezelfde plattegrond en
gevelindeling (soms gespiegeld). De gevelindeling aan
de voorkant bestaat standaard uit grote glaspartijen
met kozijnen in een zilver metalen kleur. Een belangrijk
terugkomend element in de gehele rij woningen zijn de
rode horizontale gevelplaten. De bebouwing is
opgebouwd uit bruine baksteen en de zijgevels zijn
grotendeels gesloten.

Bij deze bejaardenflats ligt het grote ouderencomplex
“De Schakel”. Het hoofdgebouw van dit complex
bestaat uit een groot volume in de vorm van een L.
Het gebouw bestaat uit vijf bouwlagen met een plat
dak en heeft een complexe en compacte uitstraling.
Het bijgebouw aan de ene zijde bestaat uit twee
bouwlagen en is gelijktijdig gebouwd als het
hoofdvolume. Aan de andere kant van het
hoofdvolume is de aanbouw later, maar op dezelfde
manier gebouwd.
De begane grond is voornamelijk in glas uitgevoerd en
laat duidelijk de achterliggende functie van
gemeenschappelijke ruimte zien. De eerste, tweede en
derde verdieping zijn meer gesloten met eenzelfde

gevelindeling. Het gebouw is opgebouwd uit bruine
baksteen met horizontale raampartijen. De vierde
verdieping is teruggelegen ten opzichte van de rest en
neemt de transparantie van de begane grond over
door middel van grote glaspartijen.

Vanuit de Wittedijk gezien vormt de vluchttrap een
opvallende element. De vluchttrap is een grote
betonnen constructie aan de zijkant van de gevel .
Rondom beide complexen bevindt zich een grote
hoeveelheid openbaar groen met zitbankjes en
parkeerplaatsen.
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Bijzondere typologie: drive-in-woningen aan het
Van Hogendorpplein

Het betreft hier rijwoningen van drie lagen met plat
dak. Een rij wordt gevormd door dertien eenheden. De
woningen zijn ongeveer vijf meter breed. Alle woningen
zijn voorzien van een voorplein van ongeveer tien
meter met groen. Dit voorplein is de oprit tot de
geïntegreerde garages in de woningen.
De hoofdmassa is opgebouwd uit een metalen
constructie met plaatwerk en niet in traditionele
bouwwijzen gemaakt. Het geheel is vertikaal geleed.
Het platte dak is afgewerkt met een witgeschilderd
houten boeiboord.
Elke woning heeft dezelfde opbouw: begane grond
garagebox en entree. De tweede en de derde
verdieping zijn voorzien ramen en een kunststof platen
ter afscherming van de constructiewijze. Op deze
verdiepingen komen markiezen voor.
De gevel is opgebouwd uit een staalconstructie, in
combinatie met houten kozijnen en kunstof plaatwerk.
Ieder huis is voorzien van een eigen kleurcombinatie.
Er is gebruik gemaakt van blauw, beige, wit, geel, grijs
en bruin.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De bebouwing is in de oorspronkelijke opzet
architectonisch en stedenbouwkundig met zorg
ontworpen, maar heeft een uniform karakter.
Rijenwoningen zijn in herhaling gerealiseerd en de
uitstraling is voor het hele gebied veelal gelijk.

In dit type woongebied zijn geen grote
veranderingen en ontwikkelingen gepland of te
verwachten. De wijk heeft een heldere
stedenbouwkundige hoofdopzet. Er is sprake van
een hoofdontsluiting-structuur gecombineerd met
een centrale groenzone in de wijk (een assenkruis),
waaraan verschillende woonstraten zijn geschakeld.
Om deze heldere stedenbouwkundige opzet op
lange termijn te garanderen dient qua
welstandsbeleid de nadruk te liggen op behoud van
het bestaande beeld en de relatieve eenheid van
bebouwing (welstandsniveau 2: regulier).
Herkenbaarheid van deze structuurdragers draagt
bij aan de identiteit van buurt, wijk en totale
gemeente. Voor de woonstraten die nauwelijks
bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van
de totale gemeente, wijk en buurt wordt in de
toekomst een soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

De bijzondere typologieën worden gewaardeerd om
hun sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van deze
ensembles. Het behoud van het ensemble, qua
hoofd- deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en
soepel (niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).



100 Ligging deelgebied in Goirle



101

5.7.10. W6a Forumbeweging  Grobbendonck

W
6a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Willem Ruysstraat, v. Limburg Stirumstraat,
    Costerman-Boodstraat
2. Pater Pierestraat
3. Melkweg

2

3
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5.7.10. W6: Forumbeweging Grobbendonck

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Begin jaren 70, korte

woonstraten, aan- en
uitbouwen in beeld, traditionele
sobere architectuur in veelheid
van massa en vormen.
Oriëntatie is onduidelijk.

Functie Overwegend woongebied, met
in het centrale groengebied
een school en een sporthal.

Atmosfeer Kindvriendelijk, ruim opgezet
woongebied.

De bebouwing bestaat uit een mix van
vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap
woningen en rijwoningen. De architectuur van
de woningen is te karakteriseren als variërend
tussen wederopbouw-architectuur
(systeembouw en inzetgevels) tot sobere
traditionele woningbouw uit het begin van de
jaren 70. Woningen bestaande uit
samengestelde volumes, bergingen aan de
voorzijde, aangekapte garages, kenmerkend
voor het FORUM-tijdperk, zijn in de wijk
nagenoeg niet aanwezig.

Er is een duidelijk onderscheid te maken in de
beeldkarakteristiek van de vrijstaande
woningen en de projectmatig ontwikkelde twee-
onder-één-kap en rijwoningen in het gebied.
Deze zullen apart beschreven worden (zie
massa, vorm en detaillering).
De wijk kent een viertal bijzondere projecten
die in architectonische opzet en expressie,
materialisering en detaillering dermate

bijzonder zijn dat zij als uitzondering worden
beschreven. Het gaat om de projecten:
- Willem Ruysstraat, Limburg van

Stirumstraat, Costerman-Boodstraat
- Melkweg
- Pater Pierestraat

2. Structuur
De wijk is gelegen tussen drie belangrijke
hoofdstraten in Goirle: de Tilburgseweg, de
Rillaersbaan en de Van Haestrechtstraat.
De wijk is opgebouwd rond een centraal
groengebied, het Grobbendonckpark, en kent
een duidelijke hoofdontsluiting. Aan de
hoofdstraat zijn doodlopende of lusvormige
autoluwe woonstraten gekoppeld. De
slingerende hoofdweg en de beperkte
begeleiding van de weg zorgen voor een
onduidelijke oriëntatie binnen de wijk. In deze
wijk bevinden zich onder andere een sporthal,
een basisschool en een kinderdagverblijf.
De buitenrand van de wijk wordt aan de west-
en noordzijde gevormd door de vrijstaande
woonbebouwing  Aan de oostzijde vormt de
samenhangende woningbouw de grens.
Het stempel, kenmerkend voor de FORUM-wijk,
is in rudimentaire vorm te herkennen in de
opzet van de wijk. Vergelijkbare bouwblokken,
bestaande uit 2 rijen en twee-onder-één-kap
woningen, zijn rondom de centrale groenzone
gepositioneerd. De bouwblokken zijn ruim van
opzet, kennen open hoeken en semi-openbare
achterruimtes.

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van een samenhangend
architectuurbeeld voor de straat of wijk. Binnen
de wijk zijn twee verschillende deelgebieden te
onderscheiden met hun eigen
beeldkarakteristiek. Het betreft hier de
vrijstaande woningen aan de randen van de
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wijk en de vaak projectmatige rij- en twee
onder één kapwoningen in de wijk.
Bij de vrijstaande woningen is de korrelgrootte
waarbinnen een architectonische eenheid
gedefinieerd wordt: het individuele woonhuis.
Bij de rij- en twee-onder-één kap woningen
vindt men binnen de projectmatig ontwikkelde
eenheid (om en nabij de 20 woningen) de
eenheid van architectuur.

4. Oriëntatie
De woningen zijn allen gelegen aan de
doorgaande rondweg ofwel aan woonstraten
die op deze rondweg aantakken. Vrijwel alle
woningen zijn georiënteerd op de straat
waaraan zij liggen. Er zijn enkele plekken waar
achtertuinen grenzen aan het openbaar
gebied. Ook is er sprake van groene
restruimten tussen de slingerende woonstraat
en de hoeken van bouwblokken.

5. Rooilijn
Bij de vrijstaande woningen in het gebied is er
sprake van een variërende rooilijn. In de
projectmatig ontwikkelde delen van de wijk
kent het bouwblok in veel gevallen een strakke
rooilijn. Wel komen tussen de verschillende
bouwblokken sterke verspringingen van de
rooilijn voor. Op enkele plaatsen grenzen
achtertuinen aan het openbaar gebied,
groenzone of woonstraat.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
Zowel de twee-onder-één-kap als de
rijwoningen bestaan uit twee lagen met een
kap. Er is bij alle woningen een voortuin
aanwezig. De vrijstaande woningen aan de
west- en noordzijde van het deelgebied, zijn
overwegend van het bungalowtype: één a twee

bouwlagen met plat dak of een lessenaars- of
zadeldak. Een aantal woningen is onderling
geschakeld.

Aan- en bijbouwen
De twee-onder-één-kap woningen zijn
onderling veelal verbonden door garageboxen
die ten opzichte van de gevelwand terugliggen.
De garages maken onderdeel uit van de
oorspronkelijke architectonische opzet. Bij de
rijwoningen zijn op sommige plaatsen
uitbouwen geplaatst waar de entree van de
woning in gelegen is. Voor de vrijstaande
woningen in het deelgebied geldt dat er geen
latere aan- en bijbouwen zichtbaar zijn vanaf
het openbaar gebied. De aanwezige garages
maken onderdeel uit van de architectuur van
het hoofdgebouw en zijn ontworpen in dezelfde
stijl.

2. Dak
Hoofdvorm
De woningen hebben overwegend zadeldaken
in de langsrichting van de straat. Het
straatbeeld wordt tevens bepaald door een
strak ritme van schoorstenen.
In het deel met vrijstaande woningen komen
verschillende dakvormen voor, overwegend
voorzien van een flauwe hellingshoek. Dit met
uitzondering van het zadeldak die ‘normale’
verhoudingen heeft en het platte dak.

Dakopbouw, dakkapel
Aan de openbare zijde van de bebouwing
komen standaard dakkapellen voor met een
plat dak, redelijk conform de objectcriteria. Bij
de rijwoningen komen geen dakkapellen voor
aan de openbare zijde van het gebouw. Voor
de vrijstaande woningen geldt dat er geen
dakkapellen of opbouwen zichtbaar zijn vanaf
het openbaar gebied.
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3. Gevelindeling
De twee onder één kapwoningen beschikken
veelal over een ingang in de zijgevel. De
rijwoningen hebben een ingang aan de
voorzijde. De gevels variëren van late
wederopbouw-architectuur, met inzetgevels,
doorzonwoningen uit de jaren 70 met grote
raamopeningen en eind jaren 70 woningen met
kleinere ramen en een sobere architectuur. Er
is per woning aandacht besteed aan de
entree. De vrijstaande woningen aan de west-
en noordzijde van het deelgebied zijn voorzien
van een traditionele gevelindeling met een
open benedenverdieping en een gesloten dak.
Elke woning kent zijn eigen architectonische
expressie.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Er is gebruik gemaakt van baksteen in rood,
zand of gele steen. Daarnaast is ander
materiaal verwerkt in de gevel zoals
betonsteen en plaatwerk. Dit laatste in diverse
kleuren.
Verschillende materialen en kleuren zijn
gebruikt bij de gevels van de vrijstaande
woningen. Overwegend komt een zandkleurige
baksteen voor. Ook wit gestucte woningen
komen voor.

Dak
De daken hebben voornamelijk donkere
pannen. De dakkapellen uitgevoerd met plat
dak en kunststof plaatwerk (wit) hebben een
groot raam.
In het gebied met vrijstaande woningen is
gebruik gemaakt van donkere pannen: grijs en
donkerblauw. Bij enkele woningen is een brede
rand (tot 50 cm) ter afronding van het dak

aangebracht. Op enkele plaatsen zijn golfplaten
gebruikt als dakbedekking.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Er is veel gebruik gemaakt van standaard
oplossingen.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Het raamwerk is in hout of metaal, overwegend
in wit uitgevoerd.Er komen houten balkons
voor. Tevens zijn er markiezen aanwezig.
In het gebied met vrijstaande woningen komen
incidenteel houten toevoeging voor, zoals
balkons en carports. Bij een aantal woningen
komen rolluiken voor.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De toevoegingen zijn overwegend uitgevoerd in
witte, blauwe of bruine kleur.
Het kleurgebruik van de toevoegingen bij de
vrijstaande woningen is in overeenstemming
met het kleurgebruik van het hoofdgebouw. De
toevoegingen in hout zijn wit of in een contrast
kleur geschilderd. Het raamwerk is uitgevoerd
in hout dat de natuurlijke kleur heeft behouden
ofwel is geschilderd in een accentkleur.
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Bijzondere typologie - Willem Ruysstraat ,
Limburg van Stirumstraat, Costerman-Boodstraat

De woningen zijn blokvormig in een ‘moderne’
uitstraling. De recent aangebrachte felle kleuren doen
de gevels lijken op een schilderij van Mondriaan. De
woningen vormen de rand van het deelgebied. De
woningen zijn opgebouwd uit verschillende blokken die
onderling geschakeld zijn. De blokken zijn in
verspringende rooilijn gebouwd. Opvallend is de
golvende beweging die door de rij geschakelde
woningen gaat. Deze golvende beweging staat in sterk
contrast ten opzichte van de regelmatige blokvorm van
de woningen. De gebouwen bestaan uit twee tot drie
lagen voorzien van een plat dak. De voorliggende box
is de garagebox. Alle woningen beschikken over een
voortuin van drie tot vijf meter.
De woningen hebben een eenheid in gevelindeling ten
aanzien van het hoofdgebouw. De gevels zijn
uitgevoerd in grijze boxen in betonsteen, waarbij
Rietveldkleuren: rood, geel, blauw, zacht grijs en wit,
als contrastkleuren zijn gebruikt. Één zijde van de
woningen is uitgevoerd met overwegend baksteen. De
andere zijde bestaat overwegend uit plaatwerk.
Opvallend zijn de horizontale witte banden die over de
gevel zijn aangebracht. De kleuren zijn aangebracht
op het vertikaal plaatwerk tussen de ramen en op de
voordeur.
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Bijzondere typologie - Pater Pierestraat

Het betreft hier een woonblok bestaande uit twee
architectonische ensembles. In de eerste plaats de
vrijstaande torenwoningen (horizontale geleding en
markant door de kleur). De woningen bestaan uit drie
lagen voorzien van een plat dak. Alle woningen staan
strak in de rooilijn op gelijke afstand tot elkaar. De
carports zijn de verbindingselementen tussen de
woningen. De voortuin van de woningen bedraagt vijf
meter.
Er is gebruik gemaakt van donkere bakstenen. Het
raamwerk is omlijst door metalen kozijnen. Het geheel
oogt gesloten. Op de eerste verdieping is een
raampartij over de gehele breedte gelegen. De entree
is gelegen aan de voorzijde. Op de derde verdieping
is een kleine glaspartij gelegen.
Het tweede ensemble vormt een architectonisch
contrast ten opzichte van de hiervoor beschreven
woningen. Dit zowel in massa als in vorm. De
woningen zijn als gesloten gevelwand ontwikkelt. Het
geheel bestaat uit één laag voorzien van een plat dak.
De woningen zijn uitgevoerd in wit geschilderde
baksteen met een licht grijze plint. Aan de voorzijde
zijn smalle ramen en een behouden entree gelegen,
waardoor het gesloten karakter van de gevelwand
benadrukt wordt.
Het raamwerk is eveneens wit geschilderd. De
woningen hebben een carport en een voortuin van
ongeveer vijf meter. De carports zijn uitgevoerd in hout
en wit geschilderd.
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Bijzondere typologie - Melkweg

Aan de Melkweg is het derde ensemble van de rand
gelegen. Het betreft hier een appartementencomplex
van drie lagen hoog voorzien van een plat dak. De
complexen zijn verspringend in de rooilijn. Het
hoofdgebouw is uitgevoerd in grijze betonsteen met wit
raamwerk.
Elk complex heeft een zelfde gevelindeling, met
horizontale banden. De entree en bergruimte zijn
gelegen in een later aangebouwde voorbouw. Het
geheel beschikt niet over garages. Opvallend is het
kleurgebruik van de voorbouw, dat met de oranje kleur
afwijkt van kleur van het hoofdgebouw.
Het meest opvallend aan het complex is het oranje
kleurgebruik van het boeiboord, het plaatwerk op de
gevel en de dakrand. In het trappenhuis is geel als
accentkleur gebruikt.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De bebouwing is in de oorspronkelijke opzet
architectonisch en stedenbouwkundig met zorg
ontworpen, maar heeft een uniform karakter.
Rijenwoningen zijn in herhaling gerealiseerd en de
uitstraling is voor het hele gebied veelal gelijk.
In dit type woongebied zijn geen grote veranderingen
en ontwikkelingen gepland of te verwachten. De wijk
heeft een heldere stedenbouwkundige hoofdopzet. Er
is sprake van een hoofdontsluiting-structuur en een
centrale groenzone in de wijk, waaraan verschillende
korte woonstraten en hoven zijn geschakeld. Om deze
heldere stedenbouwkundige opzet op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier).
Herkenbaarheid van deze structuurdragers draagt bij
aan de identiteit van buurt, wijk en totale gemeente.
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

De bijzondere typologieën worden gewaardeerd om
hun sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van deze
ensembles. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).
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5.7.11. W6b Forumbeweging: De Hellen

W
6b

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Frankische Driehoek
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5.7.11. W6 : Forumbeweging - De Hellen

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer

Karakteristiek woonerven, korte woonstraten,
aan- en uitbouwen in beeld.

Functie Woongebied met enkele
gemeentelijke voorzieningen
zoals bijv. een winkelcentrum,
het wijkcentrum en crèche.

Atmosfeer Kindvriendelijk woongebied met
een grote verscheidenheid aan
soorten bebouwing.

De architectuur van de woningen is te
karakteriseren als variërend van
wederopbouw-architectuur (systeembouw en
inzetgevels) tot sobere traditionele
woningbouw uit het begin van de jaren 70.
Woningen bestaande uit samengestelde
volumes, bergingen aan de voorzijde en
aangekapte garages, kenmerkend voor het
FORUM-tijdperk.
Er is een duidelijk onderscheid te maken in de
beeldkarakteristiek van de vrijstaande
woningen en de projectmatig ontwikkelde twee-
onder-één-kap en rijwoningen in het gebied.
Binnen de beschrijving verdient het gebied met
vrijstaande woningen ten zuiden van de
Eikenlaan bijzondere aandacht. De vrijstaande
woningen, meestal bungalows, zijn gelegen in
een parkachtige setting. Het geheel straalt een
rustieke sfeer uit. De woningen staan op
relatief grote afstand van de straat en volgen
een verschillende rooilijn. Niet alle woningen
zijn georiënteerd op de doorgaande straat.

De woningen zijn meestal één laag met
een plat dak. Het stratenpatroon is

evenals het noordelijker gelegen gebied
organisch. Parkeren wordt op eigen terrein
gerealiseerd.
Centraal in de wijk ligt de Frankische driehoek,
waar enkele karakteristieke oude
boerderijen staan. Direct aan deze groene
ruimte zijn een aantal wijkvoorzieningen
gesitueerd. Deze worden besproken onder het
kopje ‘bijzondere typologie’.

2. Structuur
Opvallend binnen de Forumbeweging is de
‘bloemkoolstructuur’. De woningen zijn aan
rondgaande straten gebouwd en de oriëntatie
is vrij onduidelijk. Binnen de wijk zijn twee
verschillende verkavelingspatronen zichtbaar:
de rij- en blokverkaveling in het noorden en de
vrijstaande woningen in het zuiden. In het
zuidelijk deel oogt het woongebied parkachtig.
De bebouwing bestaat uit een mix van twee-
onder-één-kap woningen en rijwoningen.
De wegenstructuur is organisch gevormd,
waarbij de hoofdweg door de hele wijk slingert.
De woningen volgen deze organische
straatpatronen. Binnen de wijk zijn er
verschillende grotere en kleinere
groenvoorzieningen die veelal ook ruimte
bieden aan het parkeren van de auto. De
woonstraten zijn soms vrij smal en bieden
weinig ruimte voor parkeren.
In het centrumgebied is ruimte voor een
winkelcentrum, andere voorzieningen en groen.
Er zijn tevens drie basisscholen geclusterd aan
deze Frankische Driehoek.

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van een samenhangend
architectuurbeeld voor de straat of wijk. De
woningen zijn veelal gegroepeerd rond
woonerven of korte woonstraten, zonder dat
expliciet is gestreefd naar een samenhangend
beeld. Binnen de wijk kunnen twee
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verschillende deelgebieden worden
onderscheiden met hun eigen beeldkarakteristiek.
Het betreft hier de vrijstaande woningen in het
zuiden van de wijk en de vaak projectmatige rij- en
twee onder één kapwoningen in de wijk.
De woningen aan de zuidzijde van het gebied zijn
vrijstaande bungalows. Hier is getracht onderlinge
diversiteit te creëren in de architectonische
verschijningsvorm.
Bij de vrijstaande woningen is de korrelgrootte
waarbinnen een architectonische eenheid
gedefinieerd wordt: het individuele woonhuis.
Bij de rij- en twee-onder-één kap-woningen vindt
men binnen de projectmatig ontwikkelde eenheid
(om en nabij de 20 woningen) de eenheid van
architectuur. Deze woningen in het noordelijk deel
zijn onderling vergelijkbaar door het gebruik van
samengestelde kapvormen en het situeren van
aan- en bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn. In
veel gevallen is de berging of garage vóór
het woonhuis gesitueerd. De eenheid in het
bouwblok wordt door het dakvlak bepaald.

4. Oriëntatie
De oriëntatie in het gebied zelf is moeilijk, gezien
de straten rondlopen en doodlopend kunnen zijn.
Door de plaatsing van enkele rijen langs een weg,
ontstaan vanuit een andere hoek scherpe
hoeksituaties waarbij veel zicht is op de zijgevels.
De woningen zijn georiënteerd op de straat of op
de openbare ruimte.

5. Rooilijn
De woningen zijn per eenheid verspringend in de
rooilijn geplaatst, afhankelijk van het verloop van de
weg. Per blok is veelal een continue rooilijn
aangehouden. In het gebied met vrijstaande
rooilijnen zijn de woonhuizen vrij op het kavel
gesitueerd. Er is hier geen sprake van een vaste
rooilijn. De woningen hebben veelal ruime
voortuinen.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
Er is in veel gevallen sprake van een bouwblok of
twee-onder-één-kapper, opgebouwd uit
samengestelde volumes. De hoofdmassa bestaat
uit twee of drie lagen met een kap. Aan de voor en
zijkant van het bouwblok zijn volumes in één
bouwlaag met kap gesitueerd. Daken lopen soms in
elkaar door of zijn verspringend en over meerdere
verdiepingen gelegen.
De vrijstaande woningen in het zuiden zijn
overwegend van het bungalowtype: één à twee
bouwlagen met veelal een plat dak.

Aan- en bijbouwen
Aan de voorzijde van de woningen zijn in veel
gevallen geïntegreerde aanbouwen
gerealiseerd ten tijde van de oprichting. Deze
uitbouwen zijn de entree van de woning of
dienen als berging of garage/opslagplaats. Ook
carports komen aan de voorzijde voor.
De samenhang tussen de volumes is gezocht
in het creëren van een schuine aankapping
van het aan- en of bijgebouw aan de
hoofdmassa, waarbij hellingshoek en
materialisering van de kappen overeenkomen.
Voor het gebied met vrijstaande woningen
geldt dat aan- en bijbouwen nauwelijks
zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
Eventuele aan- en bijbouwen zijn
ondergeschikt aan de hoofdmassa en passend
binnen de architectuur van de
hoofdbebouwing.

2. Dak
Hoofdvorm
Verschillende dakvormen zijn zeer divers
toegepast. Overwegend komt een zadel- of
lessenaarsdak voor. Vrijwel geen enkel dak
bestaat uit één geheel stuk. Verspringingen,
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tegenovergestelde dakhellingen en
onderbrekingen/sprong komen voor.
In het gebied met vrijstaande woningen is
minder diversiteit. De daken van de woningen
zijn hier overwegend plat, of voorzien van een
kap met een flauwe hellingshoek.

Dakopbouw; dakkapel
Er komen volledige dakopbouwen voor. De
opbouwen maken onderdeel uit van het
oorspronkelijke ontwerp. De omvang van de
opbouwen is groot te noemen en bieden een
volledige etageruimte binnen in de woning.
Enkele daken zijn voorzien van dakvensters.
Dakkapellen komen slechts een enkele  keer
voor, passend binnen de architectuur van de
hoofdbebouwing.

3. Gevelindeling
De gevel is ondergeschikt ten opzichte van de
architectonisch sterke dakvlakken. De
horizontaliteit en het volume van het dakvlak
bepalen het beeld in de straten. De indeling
van de gevel is standaard en per eenheid
gelijk. Er is geen sprake van een strakke
gevelwand, dit door het gebruik van
verschillende verspringende boxen. Het is
daardoor ook moeilijk zichtbaar waar de woning
eindigt. De vrijstaande woningen in het zuiden
hebben ieder een eigen gezicht; een eigen
architectonische expressie.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De woningen veelal zijn uitgevoerd in
zandkleurige, leverkleurige of lichtrode
baksteen. Er is veelvuldig gebruik gemaakt
van houten platen en planken op de gevel. Dit
houtwerk is uitgevoerd in verschillende donkere,
traditionele kleuren (combinatie wit met kleur).

Voor de vrijstaande woningen in het zuiden
zijn verschillende materialen en kleuren
gebruikt bij de gevel. Alle kleuren baksteen,
natuursteen en andere gevelbeplating komen
voor: baksteen voornamelijk in de kleuren wit,
grijs en bruin.

Dak
De daken in het gebied zijn bedekt met
donkere dakpannen, antraciet of donker bruin.
Deze karakteristiek is zeer bepalend voor het
beeld in de wijk.
In het gebied met vrijstaande woningen komen
ook andere kleuren dakpannen voor. Bij de
woningen met flauw hellende daken is er
gebruik gemaakt van oranje of grijs/bruine
dakpannen.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.
De aansluiting van hoofdvolumes op de aan-
en uitbouwen is zorgvuldig gebeurd. Er is
gestreefd naar een samenhangend beeld per
bouwblok. Ook dakopbouwen en het spel met
dakvlakken is met veel aandacht gerealiseerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Het materiaalgebruik van de toevoegingen, de
deuren en de kozijnen is veelal kunststof en
hout. Bij enkele woningen komen rolluiken
voor.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De kleuren zijn veelal traditioneel, wit, blauw,
bruin.
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Bijzondere typologie – Oude boerderijen en
winkelcentrum

In het midden van deelgebied W6 ‘De Hellen’ ligt een
groen gebied (de Frankische Driehoek) met diverse
woningen, drie basisscholen, de sporthal ‘Frankenhal’, een
tijdelijk gehuisveste bibliotheek, een buurtcentrum en een
makelaarskantoor in combinatie met appartementen en een
stichting. De toegang tot het open groen gebied is niet
direct zichtbaar. Het winkelcentrum is duidelijk opgezet
voor de buurt. De bebouwing heeft ieder een eigen
architectonische stijl en verschillende kleuren baksteen,
wit, rood, bruin of is gestuct. De bebouwing bestaat
voornamelijk uit één bouwlaag met kap. Behalve het
gebouw waar zich het makelaarskantoor bevindt. Deze
bestaat uit twee bouwlagen met kap. Het
appartementencomplex bestaat uit drie of vier bouwlagen
met plat dak. De kappen van de bebouwing zijn
voornamelijk zadeldaken met het dak evenwijdig aan de
weg. Het winkelcomplex heeft samengestelde daken en de
boerderijen zadeldaken of mansardekap. De dakbedekking
bestaat uit oranje, bruine of grijze dakpannen. Rondom het
plein zijn voldoende parkeerplekken.
De drie oude boerderijen gelegen aan het plein
hebben een woonfunctie en zijn goed geïntegreerd in
de omgeving. Twee boerdijen zijn gebouwd in dezelfde
stijl, dezelfde rood/bruine baksteen en oranje
dakpannen. De derde boerderij is wit gestuct en heeft
grijze dakpannen. Zowel bij de boerderijen als een
aantal woningen bevinden zich luiken bij de ramen.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De bebouwing is in de oorspronkelijke opzet, zowel
architectonisch als stedenbouwkundig, met zorg
ontworpen maar heeft een gevarieerd karakter.
Rijenwoningen zijn in herhaling gerealiseerd en de
uitstraling is voor het hele gebied veelal gelijk. In dit
type woongebied zijn geen grote veranderingen en
ontwikkelingen gepland of te verwachten. De wijk heeft
een heldere stedenbouwkundige hoofdopzet. Er is
sprake van een hoofdontsluiting-structuur en een
centrale groenzone in de wijk, waaraan verschillende
korte woonstraten en hoven zijn geschakeld. Om deze
heldere stedenbouwkundige opzet op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier).

De woonstraten in De Hellen die nauwelijks bijdragen
aan de herkenbaarheid en identiteit van de totale
gemeente, wijk en buurt wordt in de toekomst een
soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

De bijzondere typologie wordt gewaardeerd om zijn
sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van dit
ensemble. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologie is streng (niveau 1).
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.12. W8a Thematische Uitbreidingswijken:
Nieuwe Erven W

8a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.12  W8a : Thematische Uitbreidingswijken
-      Nieuwe Erven

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Jaren 90, korte woonstraten

rond
een centraal plein, moderne
architectuur in lichte kleuren.

Functie Overwegend woongebied, met
centraal een groen veld.

Atmosfeer Kindvriendelijk, groen en ruim
opgezet woongebied.

De wijk Nieuwe Erven is een sterk gestructureerde
wijk die als eenheid ontwikkeld is in de jaren 90.
Het betreft hier een rustig woongebied voor
bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Er zijn vele
gemeenschappelijke ruimten die in gebruik zijn als
kinderspeelplaats of sportveldje. Het geheel straalt
rust en optimisme uit door de combinatie van vrolijk
kleurgebruik bij de woningen en de algemene
groeninrichting van de wijk. De bebouwing
bestaat uit twee-onder-een-kap woningen,
rijenbebouwing of vrije verkaveling.

2. Structuur
De wijk met een driehoekig oppervlak kent een
sterk naar binnen gerichte structuur. Een
stervormig patroon van woonstraten leidt naar
een ronde groene ruimte aan de westzijde van
het gebied. De gehele wijk heeft een duidelijk
leesbare structuur, waarbij het woongenot en
de leefbaarheid een belangrijke rol spelen. De
straten zijn gesitueerd richting het plein, waarop
een blikvanger is aangebracht (kunst).

De opzet van de wijk maakt dat de
verkeersstructuur en de oriëntatie helder en
overzichtelijk is. Door het directe zicht op het
centrale plein vanuit de woonstraten is het
duidelijk waar men zich binnen de wijk bevindt.

3. Architectonische eenheid
Er is sprake van een grote samenhang tussen
de stedenbouwkundige opzet, de architectuur
(materiaalgebruik) en de inrichting van de
openbare ruimte.
Binnen de wijk heeft elke straat een eigen
gezicht. Er zijn ruime en smalle profielen. Door
de positionering van de woningbouw en de
doorwerking in de architectuur van de
woningen (accenten op hoeken, eenduidige
materialisering) zijn samenhangende
straatruimtes gecomponeerd. Dit alles is
vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan Nieuwe
Erven, dat als leidraad heeft gediend bij de
ontwikkeling van de wijk.
Binnen de stedenbouwkundige opzet is
duidelijk gestreefd naar een samenhangend
straatbeeld. De straat is dan ook de eenheid
waarbinnen de architectuur moet worden
beoordeeld. Er is een grote menging van
verschillende soorten bebouwing. Er heerst
veelal een architectonische eenheid per
bouwblok of straat(deel).

4. Oriëntatie
De wijk is een uitbreidingswijk uit de begin jaren
‘90. De wijk is betrekkelijk klein en gesitueerd aan
de rand van Goirle. Er is sprake van een
traditioneel en helder verkavelingspatroon. De
woningen zijn georiënteerd op de straat.

5. Rooilijn
Binnen de straat zijn de woningen veelal op
dezelfde afstand tot de weg geplaatst. Er is sprake
van een strakke rooilijn met eventuele lichte
verspringingen. Om het begin van de straat te
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markeren vindt in enkele straten een
verspringing in de rooilijn plaats. De woningen
beschikken allemaal over een  voortuin, klein
of groot, veelal afhankelijk van de grootte van
de woning.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
Grondgebonden woningen variërend van één,
twee of drie lagen met plat dak of kap. In het
gebied komen rijenbebouwing, twee-onder-
één-kap woningen en vrije verkaveling voor.
Op hoeken van een bouwblok en/of de straat
wordt de bebouwing in massa vaak aangezet
tot maximaal 3 bouwlagen (zonder kap). De
rijenbebouwing bestaat uit eenheden van drie
of meer woningen die als één geheel zijn
ontworpen.
De twee-onder-één-kap woningen worden
geschakeld door aangebouwde en
terugliggende garages.

Aan- en bijbouwen
   Er is een grote diversiteit aan aan- en
   bijbouwen, variërend van garages en carports
   tot erkers. De aan- en bijbouwen zijn veelal
   niet hoger dan één bouwlaag met plat dak . Op
   enkele plaatsen zijn zadeldaken op de
   garages gebouwd die detoneren met de
   moderne uitstraling. Voor de rijenbebouwing in
   het gebied zijn geen aan- en of bijbouwen
   zichtbaar vanaf de weg.

2. Dak
Hoofdvorm
In het deelgebied komen alle soorten daken
voor zoals platte daken, zadeldaken,
lessenaarsdaken, samengestelde daken enz.
Zadeldaken zijn veelal parallel geplaatst aan de

weg, de lessenaarsdaken staan haaks op de
weg. De platte daken zijn in een groot aantal
gevallen met overstekken uitgevoerd.

Dakopbouw; dakkapel
Dakopbouwen en dakkapellen zijn veelal
toegevoegd in de oorspronkelijke bouw of
afgestemd op de bestaande bouw, behalve bij
enkele vrije verkavelingen. Een aantal woningtypen
heeft boven op de twee woonlagen een duidelijke
(met de woning meeontworpen) terugliggende
opbouw. Aan de Regenwulp staan woningen met
een halfronde houten dakopbouw op de moderne
en kubische twee-onder-één-kap woning. Een
aantal woningen heeft ingebouwde dakkapellen
doorlopend in de dakrand. In het
beeldkwaliteitsplan van Nieuwe Erven zijn
hiervoor richtlijnen opgenomen.

3. Gevelindeling
De gevelindeling van de woningen verschilt
van traditionele rijenbebouwing tot dat van het
moderne woonhuis. Bij het moderne woonhuis
zijn scherp gesneden uitsneden uit strakke
gevelvlakken bepalend voor het beeld. Op
enkele plaatsen (aan de Zilverschoon en de
Spoorlaan) is een traditioneel gevelbeeld
ontworpen. Aan de Zilverschoon wordt een
scherp onderscheid gemaakt tussen de
verdiepingen door de kleur van de baksteen.
Er is een duidelijke eenheid per bouwblok en
veelal per straat aanwezig. De vrije
verkavelingen hebben een zelf bepaalde
gevelindeling.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Er is gebruik gemaakt van baksteen in allerlei
verschillende lichte kleuren; wit, geel, zalm,
grijs, rood of lichtbruin. Tevens is gebruik gemaakt
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van beton. Bij veel woningen is gebruik
gemaakt van verschillende kleuren baksteen.
Soms betreft het de onderste verdiepingen,
een andere keer gaat het om de garages of
speklagen in de gevel. Gevelbeplating komt
veelal voor in hout of kunststof.

Dak
De daken bestaan veelal uit dakpannen in de
kleuren grijs en bruin.  De platte daken kennen
in een groot aantal gevallen een overstek
gemaakt van hout of kunststof in een witte,
blauwe of gele kleur.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.
Het gaat hierbij om standaard bebouwing met
extra details in constructie en/of
materiaalgebruik.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
De raamkozijnen, dakoverstekken, luifels, luiken en
gevelpanelen/platen zijn uitgevoerd in hout of
kunststof. Een aantal woningen is voorzien van
kunststof rolluiken op de bovenverdieping en/of
beneden of  zonneschermen op de
benedenverdieping.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De kozijnen van de woningen zijn overwegend
in een witte kleur uitgevoerd. De draaiende
delen kennen veelal een accentkleur (geel,
rood, blauw). Ook voordeuren,
dakoverstekken, luiken, luifels bij de entree en
garagedeuren zijn uitgevoerd in het wit of in een
accentkleur (geel, rood, blauw).
De rolluiken zijn uitgevoerd in wit en de
zonneschermen zijn in opvallende kleuren
uitgevoerd zoals: geel, rood, wit of gestreept wit
met een kleur.



124

G
oi

rle
W

8a
 -

 N
ie

uw
e 

E
rv

en



125

G
oi

rle
W

8a
 -

 N
ie

uw
e 

E
rv

en

Waardering, ontwikkelingen en beleid
In Nieuwe Erven is gestreefd naar een samenhangend
beeld van stedenbouwkundige structuur,
architectonisch beeld en inrichting van de openbare
ruimte. De variatie van de individuele woningen is
bepalend voor het straatbeeld. Belangrijk in het beeld
zijn ook de voortuinen en de groene erfafscheidingen. De
brede centrale laan en het centraal gelegen ronde plein,
vormen een hoofdstructuur in de wijk. Om deze heldere
stedenbouwkundige opzet op lange termijn te garanderen
dient qua welstandsbeleid de nadruk te liggen op behoud
van het bestaande beeld en de relatieve eenheid van
bebouwing (welstandsniveau 2: regulier).

De woonstraten in Nieuwe Erven die nauwelijks
bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de
totale gemeente, wijk en buurt wordt in de toekomst
een soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.



126 Ligging deelgebied in Goirle

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.13. W8b Thematische uitbreidingswijken:
Hoge Wal W

8b

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Appartementencomplex Hoge Wal
2. Geschakelde woningen Abcovense weg

2
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5.7.13. W8b : Thematische uitbreidingswijken
- Hoge Wal

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Recente uitbreidingswijk, eind

jaren 90, begin 2000.
Gebogen hoofdstraat met
zijstraten met veel groen,
moderne architectuur in
verschillende kleuren.

Functie Overwegend woongebied, met
veel groen.

Atmosfeer Kindvriendelijk, groen en ruim
opgezet woongebied.

De wijk Hoge Wal is de meest recente
uitbreiding van Goirle. In deze wijk wordt nu
nog gebouwd. Het betreft hier een wijk waarbij
de architectuur in samenhang met de
stedenbouwkundige opzet ontworpen is. In het
gebied komen twee-onder-een-kap woningen,
rijwoningen, vrijstaande woningen en een
appartementencomplex voor. Dit complex
bevindt zich aan de oostkant van de wijk en
heeft uitzicht over de waterplas en de verderop
gelegen snelweg.

2. Structuur
De hoofdstructuur bestaat uit een gebogen
hoofdstraat met haaks daarop een reeks van
groene ruimten. De woningen hebben geen
individueel karakter maar in de wijk vormen de
stedenbouwkundige opzet, architectuur en de
inrichting van de openbare ruimte een
samenhangend beeld. Elke straat heeft zijn
eigen opbouw in typologie van de woningen,
beeld en materialisering. De gehele wijk heeft

een duidelijk leesbare structuur, waarbij het
woongenot en de leefbaarheid een belangrijke rol
spelen.

3. Architectonische eenheid
Er is sprake van een grote samenhang tussen de
stedenbouwkundige opzet, de architectuur
(materiaalgebruik) en de inrichting van de
openbare ruimte.
Door de positionering van de woningbouw en de
doorwerking van de woningen (accenten op
hoeken, eenduidige materialisering) in de
architectuur zijn samenhangende straatruimtes
gecomponeerd. Dit alles is vastgelegd in het
beeldkwaliteitsplan Hoge Wal, dat als leidraad
heeft gediend bij de ontwikkeling van de wijk.
Binnen de stedenbouwkundige opzet is
duidelijk gestreefd naar een samenhangend
straatbeeld. De straat is dan ook de eenheid
waarbinnen de architectuur moet worden
beoordeeld. In de wijk is een grote menging
van verschillende soorten bebouwing. Veelal
heerst er een architectonische eenheid per
bouwblok of straat(deel).

4. Oriëntatie
De wijk is een uitbreidingswijk gebouwd vanaf eind
jaren ‘90. De wijk is gesitueerd aan de oostrand
van Goirle. Aan de noord- oosthoek worden nog
enkele woningen bijgebouwd. De woningen zijn
georiënteerd op de straat.

5. Rooilijn
Binnen de straat of bouwblok zijn de woningen
veelal op dezelfde afstand tot de weg
geplaatst. Er is sprake van een strakke rooilijn
met eventuele lichte verspringingen. Bij de
vrije verkaveling is er verschil in rooilijn, maar alle
woningen zijn sowieso enkele meters van de weg
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gesitueerd. De woningen  beschikken allemaal
over een voortuin of stuk grond voor de woning,
klein of groot veelal afhankelijk van de grootte van
de woning.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
Woningen variërend van één of twee lagen
met kap of plat dak of drie lagen met plat dak.
In het gebied komen rijenbebouwing, twee-
onder-één-kap woningen en vrije verkaveling
voor. De rijenbebouwing bestaat uit eenheden
van meerdere woningen die als één geheel zijn
ontworpen. De twee-onder-één-kap woningen
worden veelal geschakeld door aangebouwde
en terug liggende garages. De vrijstaande
woningen zijn veelal ontworpen in het
straatbeeld, dus een aantal vrijstaande
woningen in een zelfde ontwerp. Deze
woningen verschillen enigszins in
materiaalgebruik en kleur, terwijl de
hoofdmassa gelijk is.

Aan- en bijbouwen
   Aan- en bijbouwen komen nog vrij weinig
   voor. Bij de vrije verkaveling kunnen aan-
   en bijbouwen voorkomen in de vorm van
   garages of tuinhuisjes. Bij de
   rijenbebouwing en twee-onder-een-kap
   woningen komen eventuele aan- en
   bijbouwen voor in de vorm van carports.
   De aanwezige aan- en bijbouwen zijn
   veelal niet hoger dan één bouwlaag met
   plat dak. Bij de rijenbebouwing in het
   gebied zijn geen aan- en of bijbouwen
   zichtbaar vanaf de weg.

2. Dak
Hoofdvorm
In het deelgebied komen alle soorten daken voor
zoals platte daken, zadeldaken, lessenaarsdaken,

samengestelde daken enz.. Dat wil niet zeggen
dat er sprake is van een rommelig straatbeeld.
Per straat(zijde) is een eenheid in dakvorm
aangehouden. Zadeldaken zijn veelal parallel
geplaatst aan de weg; de lessenaarsdaken staan
haaks op de weg. De platte daken zijn in een
aantal gevallen met overstekken uitgevoerd.

Dakopbouw, dakkapel
Dakkapellen zijn slechts terug te vinden bij de
vrije verkaveling. Bij de rijenbebouwing en
twee-onder-een-kap woningen komen geen
dakkapellen voor. Een aantal woningtypen
heeft boven op de twee woonlagen een (met
de woning mee ontworpen) terugliggende
opbouw, waarbij de materialisering afwijkt van
de hoofdmassa.

3. Gevelindeling
De gevelindeling  van de woningen verschilt van
traditionele gevelindeling tot dat van het moderne
woonhuis, zowel horizontale als verticale
gevelindeling. Bij het moderne woonhuis zijn
scherp gesneden uitsneden uit strakke
gevelvlakken, kleine, brede en veel ramen
bepalend voor het beeld. Bij een aantal woningen
wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de
verdiepingen door middel van de kleur van de
baksteen.
Er is een duidelijke eenheid per bouwblok en veelal
per straat aanwezig. De vrije verkavelingen hebben
of een zelf bepaalde gevelindeling of zijn volgens
eenzelfde type ontworpen per straat.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en bijmassa’s
Gevel
Bij veel woningen is gebruik gemaakt van
verschillende kleuren baksteen, soms betreft het de
onderste verdiepingen, een andere keer gaat het
om de garages of speklagen in de gevel. De
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bakstenen bestaan veelal uit donkere of harde
kleuren zoals, bruin, geel, oranje, rood of grijs.
Enkele woningen zijn voorzien van pleisterwerk
waarbij baksteen gebruikt is als versiering.
Gevelbeplating komt veelal voor in hout of
kunststof.

Dak
De daken bestaan veelal uit dakpannen in de
kleuren grijs en bruin.  De platte daken kennen
in een aantal gevallen een overstek in lichte
kleuren.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of zeer
gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.
Het gaat hierbij om standaard bebouwing met
extra details in constructie en/of
materiaalgebruik.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
De raamkozijnen, dakoverstekken, luifels,
luiken en gevelpanelen/platen zijn uitgevoerd
in hout of kunststof. De woningen zijn veelal
aan de zuid en westzijde voorzien van grote
glaspartijen. Enkele woningen hebben
zonnepanelen.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De kozijnen van de woningen zijn overwegend in
een witte kleur uitgevoerd. Een enkele keer zijn de
kozijnen uitgevoerd in bruin, blauw of rood. Ook
voordeuren, dakoverstekken, erkers en
garagedeuren zijn veelal uitgevoerd in wit of in de
kleur van de kozijnen
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Aan de zij- en achterkant van het complex bevindt zich
parkeergelegenheid door middel van een in het gebouw
geïntegreerde parkeergarage.

De drive-in-woningen kennen een vergelijkbare
materialisering: een donkerbruine baksteen met grijze
en gele accenten, van beton of hout. Deze
materiaalverwantschap is van belang voor de totale
compositie aan de rand van Goirle. De drive-in-
woningen zijn 3 bouwlagen met een plat dak.
Hieronder is halfverdiept het parkeren georganiseerd.
De gevelindeling is strak en ritmisch. De uitsnedes uit
de gevel zijn strak en staan in contrast met de
gebogen lijn van de wand. In de accenten
(bijvoorbeeld de groene glazen balkons) wordt het
strakke ritme van de gevel doorbroken.

Bijzondere typologie - Hoge Wal

Aan de oostzijde van de wijk wordt nieuwbouw
gerealiseerd. Het betreft hier een
appartementencomplex in combinatie met drive-in-
woningen. Het appartementencomplex ligt in het
deelgebied W 8 “De Hoge Wal” aan het eind van de
straat de ‘hoge wal’.
De typologie bestaat uit een combinatie van drive-in-
woningen in vier bouwlagen en een uit verschillende
volumes opgetrokken hoogbouw. De typologie vormt
de oostelijke gebouwde grens van de gemeente
Goirle. De hoogbouw bestaat uit 6 tot 8 bouwlagen
met een plat dak en is een modern hoogtepunt in de
omgeving. De bijzondere typologie grenst aan een
kunstmatig aangelegde plas, de “Oostplas”. Door deze
bijzonder positie ontstaat aan de ene kant een uitzicht
op de A 58 en aan de ander kant uitzicht op de natuur
(platte land), het buitengebied van Goirle.
Het appartementencomplex vormt qua stijl, kleur en
materiaalgebruik een eenheid met de drive-in-
bebouwing gelegen langs het water.

Beide complexen zijn opgebouwd uit donker bruine
baksteen. Het appartementencomplex heeft accenten
met donker grijze en gele metalen kozijnen
overwegend in de vorm van horizontale smalle
liggende ramen.
De gevel verspringt in de rooilijn. Het complex is
opgebouwd uit dozen. Deze drie dozen steken uit ten
opzichte van de gevel. Op de begane grond is de
gevel iets teruggelegen. De ingang is een aparte doos
die ten opzichte van de gevel naar voren ligt. Iedere
doos heeft vanaf de openbare weg gezien een
bijzondere gevelindeling en is gebouwd uit ander
materiaal. Hierdoor wordt er een contrast gevormd met de
strakke hoofdgevel. Tussen de verdiepingen in bevinden
zich aan de langsgevels grijze gevelplaten. Deze komen
aan de voorzijde enkel in de dozen voor en aan de
achterzijde in een iets donkere kleur tussen over de gehele
gevel. Door deze gevelindeling en schakeling krijgt het
gebouw een compacte en speelse uitstraling.

Opvallend is dat de voorgevel totaal anders is dan de
achtergevel. De achtergevel is transparant,
teruggelegen en bestaat uit glaspartijen en opent zich
bewust naar de natuur. Een kleuraccent vormt daarbij
het balkon met een groen gekleurde glazen
afrastering.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
In de Hoge Wal is gestreefd naar een samenhangend
beeld van stedenbouwkundige structuur,
architectonisch beeld en inrichting van de openbare
ruimte. Het huidige karakter van de wijk wordt bepaald
door de eenheid per straat. Deze eenheid dient in
stand te worden gehouden, conform het
beeldkwaliteitsplan. Belangrijk in het beeld zijn ook de
voortuinen en de groene erfafscheidingen. De wijk
heeft een heldere hoofdopzet; een gebogen
hoofdstraat met haaks daarop een reeks van groene
ruimten.
Om deze heldere stedenbouwkundige opzet op lange
termijn te garanderen dient qua welstandsbeleid de
nadruk te liggen op behoud van het bestaande beeld
en de relatieve eenheid van bebouwing
(welstandsniveau 2: regulier).

De woonstraten in de wijk Hoge Wal die nauwelijks
bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de
totale gemeente, wijk en buurt wordt in de toekomst
een soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

De bijzondere typologie wordt gewaardeerd om zijn
sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van dit
ensemble. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologie is streng (niveau 1).

Bijzondere typologie - Abcovenseweg

Aan de west- en noordzijde van de wijk is een
bijzondere typologie van moderne geschakelde
woningen ontwikkeld. Gelegen aan de Hoge Wal en
Abcovense weg vormen zij de begrenzing van de wijk.
De woningen zijn uniform van karakter en zijn op
regelmatige afstand van elkaar aan de weg gelegen.
De hoofdmassa is opgebouwd uit twee bouwlagen en
een karakteristiek lessenaarsdak evenwijdig aan de
weg. Deze hoofdmassa, opgetrokken uit donkere
baksteen,  staat in een strakke rooilijn aan de weg.
Terugliggend zijn ondergeschikte massa’s
opgetrokken in 1 bouwlaag en een lichte baksteen. De
woningen zijn met deze terugliggende massa’s aan
elkaar geschakeld. Aansluitend op de hoofdmassa en
voor de bijmassa is een pergola-constructie
aangebracht (in lichte kleuren), die onder andere
ruimte biedt aan het stallen van de auto. Het
samenspel tussen donkere hoofdmassa, de
teruggelegen bijmassa en de pergola-constructie is
essentieel voor het ontwerp. Het op enige wijze
dichtbouwen van de pergola moet dan ook voorkomen
worden. Op de lessenaarsdaken zijn geen
dakkapellen of uitbouwen zichtbaar. Een dakkapel zou
hier afbreuk doen aan het strakke ritme van de
hoofdmassa.
De architectonische expressie van de hoofd en
bijmassa is modern en strak. De begane
grondverdieping oogt open met behoorlijk veel glas.
De eerste en tweede verdieping alsook de zijgevels
van de hoofdmassa ogen meer gesloten. Enkele
horizontaal gelede raampartijen zijn aanwezig.
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.14. W10a Jaren ’80-wijk:
De Groote Akkers W

10
a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

1

Bijzondere typologie
1. Anthony Staringdreef
2.Caddenbosch
3.  Appartementencomplex ‘de witte duinen’

2
3
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5.7.14.: W10 Jaren ’80-wijk -  De Groote
Akkers

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Jaren ‘80, helder onderscheid

tussen openbaar en privé.
Functie Overwegend woongebied, met

centraal een school.
Atmosfeer Kindvriendelijk, ruim opgezet

woongebied.

De Groote Akkers is een wijk, die hoofdzakelijk
ontworpen is in de jaren ’80. Er is niet
gestreefd naar een eenduidig samenhangend
straatbeeld (beeld, vorm, materiaalgebruik). Er
is gebouwd in een gemengd programma.
Afgewisseld twee-onder-een-kap woningen met
rijenbebouwing en vrije verkaveling.
Uitzondering hierop is de villawijk aan de
Leijzoom. De vrijstaande woonhuizen hebben
elk een eigen karakter. De rijwoningen zijn
vaak projectmatig in serie ontworpen
(eenheden van rond de twintig woningen). De
erfafscheidingen zijn afgestemd op de
architectuur. Overwegend hebben deze een
groen of stenig karakter. Centraal in de wijk aan
het Schoolmeesterpad en aan de centrale
groenzone staat een basisschool. De school
bestaat uit twee lagen met een centrale opbouw tot
drie lagen zonder kap. In de wijk hangt een
kindvriendelijke atmosfeer.
De wijk kent een aantal bijzondere projecten
die in architectonische opzet, expressie,
materialisering en detaillering dermate
bijzonder zijn, dat zij als bijzondere typologie
worden beschreven. Het gaat om de projecten

- Anthony Staringdreef (projectmatig
ontwikkeld woningbouwproject);

- Peter Benensonstraat (complex met
aantal verzorgingsflats);

- Caddenbosch (projectmatig ontwikkelde wijk
met twee-onder-een-kap woningen).

2. Structuur
De wijk wordt ontsloten langs één hoofdas die door
de wijk slingert. De woningen aan deze as zijn
georiënteerd op de weg en bepalen grotendeels
het beeld van de wijk. In de wijk zijn verschillende
typen bebouwing door elkaar heen gebouwd
(rijbebouwing, twee-onder-één-kap woningen,
individueel woonhuis). Een centrale groenzone
vormt het hart van de wijk.
In de verkavelings opzet wordt in tegenstelling
tot de wijken uit de voorgaande decennia weer
gestreefd naar een helder onderscheid tussen
openbaar en privé. Er worden weer
woonstraten en bouwblokken gemaakt waarbij
de voorzijde is gericht naar de straat en in de
binnengebieden, aan de achterzijde, de
private achtertuinen zijn gelegen.
De woningen aan de zuidzijde zijn vrijstaande
bungalows. Hier is getracht onderlinge
diversiteit te creëren in de architectonische
verschijningsvorm.

3. Architectonische eenheid
Binnen de wijk worden twee verschillende
deelgebieden onderscheiden met hun eigen
beeldkarakteristiek. Er is niet gestreefd naar
een eenduidige samenhangende eenheid
binnen het straatbeeld.
Er is een verschil tussen de vrijstaande woningen
en de vaak projectmatige rij- en twee-onder-één-
kap woningen in de wijk. Bij de vrijstaande
woningen is de korrelgrootte waarbinnen een
architectonische eenheid gedefinieerd wordt: het
individuele woonhuis. Bij de rij- en twee-onder-één
kap woningen vindt men binnen de projectmatig
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ontwikkelde eenheid (om en nabij de 20 woningen)
de eenheid van architectuur.

4. Oriëntatie
De woningen zijn georiënteerd op de straat
waaraan zij liggen of de openbare ruimte.

5. Rooilijn
In de projectmatig ontwikkelde delen van de
wijk kent het bouwblok in veel gevallen een
strakke rooilijn. Tussen de verschillende
bouwblokken komen verspringingen van de
rooilijn voor. Bij de vrijstaande woningen in het
gebied is er sprake van een variërende
rooilijn, tenzij de woningen wel vrijstaand zijn,
maar in architectuur en massa en vorm met
elkaar verbonden.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bebouwing bestaat uit één of twee lagen
met kap of plat dak.
De vrijstaande woningen in het zuiden zijn
overwegend van het bungalowtype: één a twee
bouwlagen met plat dak of een lessenaars- of
zadeldak.

Aan- en bijbouwen
Er komen voornamelijk aan- en bijbouwen voor
in de vorm van een carport of garage. Over
het algemeen liggen de bijbouwen terug van
het hoofdgebouw en zijn voorzien van een plat
dak.
Voor het gebied met vrijstaande woningen
geldt dat er geen latere aan- en bijbouwen
zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied. De
aanwezige garages maken onderdeel uit van
de architectuur van het hoofdgebouw en zijn in
dezelfde stijl ontworpen.

2.       Dak
Hoofdvorm
Er komen verschillend dakvormen voor waaronder
een  zadeldak, schilddak, samengesteld dak,
wolfseind of plat dak.

Dakopbouw; dakkapel
Er komen verschillende dakopbouwen en
dakkapellen voor. Meestal meegenomen in de
oorspronkelijke bouw, soms ook later
aangebracht.

3. Gevelindeling
De meeste woningen zijn voorzien van een
traditionele gevelindeling met een
benedenverdieping met grote raamopeningen
en een doorlopend dakvlak. Elke bouwblok
kent zijn eigen architectonische expressie. Bij
een aantal woningen komen er verspringingen
in de gevel voor in de vorm van doorlopende
ramen (uitbouwen) in het dak.
Voor het gebied met vrijstaande woningen
geldt dat elke woning zijn eigen
architectonische expressie kent.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Verschillende materialen en kleuren zijn
toegepast in de gevel, overwegend baksteen
in de kleuren, grijs, bruin, rood, geel. Enkele
woningen zijn voorzien van verschillende
kleuren baksteen, veelal om het
verdiepingsverschil aan te geven.
Bij de vrijstaande woningen zijn eveneens
verschillende materialen en kleuren toegepast
in de gevel. Overwegend komt hier een
zandkleurige of witte baskteen voor.
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Dak
Er is gebruik gemaakt van verschillende kleuren
pannen zoals grijs, bruin of oranje. Bij enkele
woningen is een brede rand, aftimmering van de
goot (tot 50 cm), ter afronding van het dak
aangebracht.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Er is veel gebruik gemaakt van standaard-
oplossingen.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Toevoegingen zijn veelal uitgevoerd in
kunststof. Kozijnen zijn veelal uitgevoerd in
kunststof en soms in hout. Incidenteel komen
houten toevoeging voor, zoals carports. Bij
enkele woningen zijn luiken of rolluiken
aangebracht. Tevens komen er
zonneschermen voor.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik is in overeenstemming met
het kleurgebruik van het hoofdgebouw. De
toevoegingen zijn overwegend uitgevoerd in
witte, groene, blauwe of bruine kleur.
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Bijzondere typologie – Anthony Staringdreef

De woningen zijn gebouwd in rijen met verspringende
gevels. Ze zijn 2 tot 3 lagen hoog met een licht
hellende kap. Aan de voorzijde hebben ze een uitbouw
(voorliggende box) van één laag hoog met licht
hellende kap, waarin zich de entree en eventuele
berging bevindt. De woningen beschikken over een
kleine voortuin van ongeveer 4 meter.
De woningen hebben een eenheid in gevelindeling ten
aanzien van het hoofdgebouw. De ramen worden per
verdieping kleiner. De gevels zijn uitgevoerd in hout in
een lichtbruine kleur. De kunststof kozijnen zijn
uitgevoerd in wit. De draaiende delen hebben een
opvallende kleur zoals bijvoorbeeld oranje. De daken
van de woningen bestaan uit oranje dakpannen.
Opvallend is het verspringen van de daken en het
verspringen van de rooilijn. De rijenbebouwing blijft
aan elkaar geschakeld door de vooruit liggende boxen
bestaande uit één bouwlaag.
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Bijzondere typologie – Caddenbosch

Het betreft hier een bouwblok uitsluitend bestaande uit
twee-onder-een-kap woningen. Het bouwblok heeft een
verspringende rooilijn. De woningen zijn gebouwd op ruime
kavels met een ruime voortuin. Aan de voorzijde zijn bij
beide woningen vooruitstekende blokken geplaatst die
dienst doen als garage. De gevelindeling is zeer
traditioneel. Aan- en uitbouwen komen onder andere voor
in de vorm van eventuele luifels boven de deur. Er is
gebruik gemaakt van een lichtbruine kleur baksteen. De
entree is gelegen aan de voorzijde. De woningen zijn
voorzien van een zadeldak evenwijdig aan de straat dat
doorloopt over de uitbouw aan de  voorzijde. De woningen
bestaan uit twee lagen met kap. Het kleurgebruik van de
kozijnen is traditioneel veelal in wit, bruin of geel. De kleur
van de garagedeuren aan de voorzijde verschilt per pand.
De daken zijn voorzien van een donkerbruine dakpan.
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Bijzondere typologie – ‘ de witte duinen’ Peter
Benensonstraat

Het betreft hier een verzorgingshuis –
appartementencomplex genaamd ‘ de witte duinen’ uit
de jaren ’80. Het complex bestaat uit twee tot drie
lagen. Het complex bestaat uit twee identieke blokken
die door middel van een parkeerplaats met een half
open dakconstructie (één laag hoog) met elkaar
verbonden zijn. De complexen zijn verspringend in de
rooilijn. De ingangen van de beide blokken zijn vanuit
het midden bereikbaar. Daardoor krijgt het gehele
complex als het ware drie voorkanten. Opvallend is de
opbouw van de verdiepingen; elk blok bestaat uit drie
verdiepingen met een licht hellend zadeldak. De
begane grond en de eerste verdieping vormen een
eenheid, dit betekend opgebouwd in hetzelfde
materiaal en met dezelfde uitstraling. Het lijkt alsof de
dakverdieping op 45 graden gedraaid is ten opzichte
van de onderliggende verdiepingen. Onder de
hoekpunten van het dak bevinden zich kolommen die
tot de eerste verdieping doorlopen en als anker voor
de uistekende balkons gebruikt worden. Een
terugkomend aspect zijn de hoeken, die met veel
aandacht zijn ontworpen, de ene hoek is bijvoorbeeld
terugliggend en de ander steekt juist uit ten opzichte
van de gevel. Door de gedraaide dakverdieping zijn
driehoekige balkons ontstaan. Deze derde verdieping
bestaat voornamelijk uit glas met witte houten
kozijnen. Het meest opvallende element is de groene
kleur gebruikt voor de statische elementen zoals o.a.
de kolommen en de dakrand. De overige kozijnen zijn
wit en de bakstenen gevel is uitgevoerd in een
zandkleur. Dit laat het groen een extra nadruk geven.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het beleid van de gemeente is er op gericht om het
karakter te handhaven en bij ontwikkelingen het
huidige bebouwingsbeeld richtinggevend te laten zijn
wat betreft korrelgrootte en verschijningsvorm van de
bebouwing. De bebouwing is in de oorspronkelijke
opzet architectonisch en stedenbouwkundig met zorg
ontworpen, maar heeft een gevarieerd karakter. Er is
sprake van een hoofdontsluiting-structuur en een
centrale groenzone in de wijk, waaraan verschillende
korte woonstraten en hoven zijn geschakeld. Om deze
heldere stedenbouwkundige opzet op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing. (welstandsniveau 2:
regulier).

De woonstraten in Groote Akkers die nauwelijks
bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de
totale gemeente, wijk en buurt wordt in de toekomst
een soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

De bijzondere typologieën worden gewaardeerd om
hun sterke eigen architectonische expressie en
samenhangend beeld. Er wordt daarom gestreefd
naar behoud en waar mogelijk versterking van de
beschreven karakteristiek en uitstraling van deze
ensembles. Het behoud van het ensemble, qua hoofd-
deel- en detailaspecten staat voorop.

Welstandsniveau
De Groote Akkers heeft te maken met twee
welstandsniveau’s, namelijk regulier (niveau 2) langs
de doorgaande weg Guido Gezellelaan, Guido
Gezelledreef en de grotere groengebieden, en soepel
(niveau 3) voor de achterliggende woonbuurten.
Het te hanteren welstandsniveau voor de bijzondere
typologieën is streng (niveau 1).
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.15. B2a Bedrijventerrein Tijvoort / Tijvoort zuid

B
2a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.15. : B2 Bedrijventerrein Tijvoort /
Tijvoort zuid

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Ruim opgezet gebied,

heterogeen van opzet en
uitstraling.

Functie Bedrijvigheid met enkele
woningen.

Atmosfeer Stenige, industriële atmosfeer.

Het geheel bestaat uit middelgrote
bedrijfscomplexen met incidenteel woningen, zowel
bedrijfswoningen als gewone burgerwoningen aan
de rand. Het geheel heeft de uitstraling van een
handels- en industriecomplex. Binnen deze
hoofdopzet zijn twee duidelijke verschillen merkbaar
in bedrijfstypen:
1. De productiegerichte bedrijven;
2. De bedrijven met showroom (verkoophallen

t.b.v. volumineuze producten);
- Daarnaast komen ook bedrijfswoningen op het

bedrijventerrein voor.

De bedrijven met een showroom hebben een
duidelijk naar buiten gekeerd karakter. Deze
bedrijven hebben veelal een extern gericht
functie (zoals kantoren en expositieruimte) en
dienen als visitekaartje voor bezoekers. De
gebouwen zijn voorzien van een transparante
gevel en hebben architectonische kwaliteit. Het
geheel is geplaatst in een ruime setting waarbij
er volop ruimte is voor parkeren rondom de
gebouwen.

2. Structuur
De verschillende bedrijven zijn per perceel
ontwikkeld binnen het bedrijventerrein. Daarbij
versterken de verschillende vormen en functies van
bedrijven de diversiteit in het gebied. Aan de
randen van het deelgebied vindt enige afstemming
plaats in de massa-opbouw en architectonische
expressie van de verschillende bedrijven. De
bedrijven met showroom komen verspreid over het
gebied voor. De gebouwen zijn gericht op de straat
en ingesteld op het ontvangen van bezoekers. De
panden zijn daarom inzichtelijk en goed leesbaar.

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van een stedenbouwkundige
en architectonische samenhang. De diversiteit
van de ontwikkelde gebouwen is daarvoor te
groot. Er is sprake van grote verschillen in
functie, omvang, hoogte, gevel, materiaal etc.
De architectonische eenheid is het individuele
bedrijfskavel.

4. Oriëntatie
De oriëntatie binnen het gebied is niet
optimaal, mede door de beschreven diversiteit
en het ontbreken van een clustering van
bedrijfstypen. De oriëntatie van de showrooms
en de kantoorgedeelten alsook de woningen is
op de straat gericht.

5. Rooilijn
De complexen zijn in verschillende rooilijn ten
opzichte van weg ontwikkeld. Er is geen sprake
van een continue rooilijn.

II. Deelaspecten: massa en vorm

Binnen deze hoofdopzet zijn, zoals al eerder
vermeld, twee duidelijke verschillen merkbaar
in bedrijfstypen:
1. De productiegerichte bedrijven;
2. De bedrijven met showroom (verkoophallen);
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- Als derde te onderscheiden typologie zijn
de woningen op het bedrijventerrein
onderscheiden.

De productiegerichte bedrijven

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bedrijfsgebouwen bestaan uit één of twee
lagen. De gebouwen zijn ongeveer 7 tot 9 meter
hoog. Incidenteel bestaat een bedrijf uit meerder
gebouwen, waarbij het deel waarin de kantoren
gevestigd zijn aanmerkelijk kleiner is dan de
werkelijke produktiehal. Het geheel heeft een
sobere uitstraling, en de bebouwing is opgebouwd
uit verschillende voorgefabriceerde delen die ter
plaatse in elkaar gezet zijn.

Aan- en bijbouwen
Voor het gebied geldt dat aan- en bijbouwen
nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte. Eventuele aan- en bijbouwen zijn
ondergeschikt aan de hoofdmassa en passend
binnen de architectuur van de
hoofdbebouwing.
Losstaande bijgebouwen (kleine loodsen)
komen voor terugliggend op het erf.

2. Dak
Hoofdvorm
Er is een diversiteit aan dakvormen aanwezig.
Er zijn overwegend platte daken aanwezig
maar ook zadeldaken met een zeer flauwe
hellingshoek komen voor.

Dakopbouw; dakkapel
Komt niet voor.

3. Gevelindeling

De bedrijven variëren sterk in omvang, vorm,
kleur en uitstraling. Er komen veel gesloten
gevels voor. De recente bedrijven vertonen
meer samenhang tussen hal/kantoor en
eventueel woning. Grote dichte gevelwanden
worden veelal onderbroken door grote in-
uitgangen (geschikt voor het binnenrijden van
grotere voertuigen).

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’a
Gevel
De gevels zijn veelal opgebouwd uit plaatwerk.
Hierbij komt zowel een golvende variant als
een trapsgewijze variant voor. Het plaatwerk
wordt zowel vertikaal als horizontaal gebruikt.
De uitvoering is in diverse kleuren (blauw, grijs
en groen). Accenten zijn aangebracht in
verschillende kleuren en vaak is er reclame
aangebracht op de gevel. Tevens komen er
ook veel bakstenen gevels voor.

Dak
Het dak is een bescheiden element in het
ontwerp en in de constructie. Er is vrijwel geen
sprake van een overstek, of slechts een
overstek bij de ingang. Veelal is er sprake van
een plat dak, soms een zadeldak of
lessenaarsdak met een flauwe hellingshoek.
Het materiaalgebruik is metaal of kunststof
plaatwerk.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
De reclame borden en reclame uitingen, in
afwijkende kleuren op de gevel, zijn veelal
uitgevoerd in kunststof. Deuren en
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raamkozijnen zijn uitgevoerd in staal of
kunststof. Erven zijn soms verrijkt met
vlaggemasten met bedrijfs-vlaggen.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Er is overwegend wit gebruikt als kleur,
aangevuld met verschillende harde kleuren die
in de logo’s voorkomen.

Bedrijven met showrooms/ volumineuze
verkoophallen

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
Het merendeel van de bedrijfsgebouwen
bestaat uit 2 lagen. Elke laag heeft een hoogte
van ongeveer 3 tot 5 meter. Het pand is veelal
voorzien van een plat dak. De gevel bestaat uit
een vlakke wand die onderbroken wordt door
ramen, glazenpuien en ruime entrees. Mede
hierdoor is de constructie van het gebouw
vaak goed zichtbaar gebleven. Er zijn vaak
extra accenten aangebracht op de hoeken van
een pand.

Naast een expositieruimte beschikken vele
bedrijven over een kantoor en een
opslagruimte op het perceel.

Aan- en bijbouwen
Voor het gebied met showrooms en
verkoophallen geldt dat aan- en bijbouwen
nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte. Eventuele aan- en bijbouwen zijn
ondergeschikt aan de hoofdmassa en passend
binnen de architectuur van de
hoofdbebouwing.

2. Dak
Hoofdvorm
Er komen verscheidene dakvormen voor.
Overwegend zijn de panden voorzien van
platte daken of zadeldaken met een flauwe
hellingshoek. Tevens zijn enkele panden
voorzien van een lessenaarsdak of een
‘zwevend’ dak met overstek.

Dakopbouw; dakkapel
komt niet voor

3. Gevelindeling
De bedrijfspanden hebben een hogere mate
van transparantie in de gevel door het gebruik
van grote glaspartijen. De entrees van de
panden zijn vrijwel bij alle panden geïntegreerd
in de gevel. Incidenteel is een entree of voor
de gevel gelegen in een uitbouw of juist
terugliggend ten opzichte van de gevel.
De gevels zijn veelal ritmisch opgesteld,
waarbij er een scherp contrast is tussen het
metselwerk, deel van de gevel en de
glaspartijen. De kantoren hebben veelal een
meer transparante uitstraling waarbij meer
zorg is besteed aan de verschijningsvorm van
het gebouw.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Het materiaal gebruik is divers. Er is gestreefd
naar een samenhangend en sprekend
gevelbeeld per individueel pand. Stucwerk,
baksteen, plaatwerk en glas zijn veel gebruikte
materialen. Daarbij wordt eveneens gebruik
gemaakt van een losstaande glasfaçade. Ten
aanzien van het kleurgebruik zijn sprekende
kleuren gebruikt, zoals blauw, geel, wit en
oranje. Hierdoor wordt de externe functie van
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het bedrijf benadrukt. Accenten worden gelegd
door het kleurgebruik.

Dak
De dakvlakken van het hoofdgebouw zijn veelal
terugliggend, met uitzondering van de
overkappingen bij de entrees. Platte daken van
metaal plaatwerk komen voor. Het kleurgebruik
van de gevel komt veelal terug in het
kleurgebruik van de randen van het dak. De
dakvlakken zelf zijn uitgevoerd in antracietgrijs.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Op de gevels zijn verschillende kunststof
reclame uitingen aangebracht. Tevens zijn de
opvallende constructie elementen zichtbaar,
zoals bijvoorbeeld een zuil uit staal. Deuren en
raamkozijnen zijn uitgevoerd in staal of
kunststof. Erven zijn soms verrijkt met
vlaggenmasten met bedrijfsvlaggen.
Showrooms bestaan uit een constructie van
glas, staal en soms kunststof of colorbell-
panelen.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Er zijn opvallende kleuren gebruikt (geel, rood

   en blauw), contrasterend met de omgeving.

Woningen op het bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein komen verschillende
bedrijfswoningen voor die een functionele relatie met
het bedrijventerrein hebben. Het betreft hier
hoofdzakelijk vrijstaande woningen. De woningen zijn
uitgevoerd in één of twee bouwlagen voorzien van een
kap. De woningen staan vrij op de percelen en zijn
voorzien van een tuin rondom de woning.

De woningen zijn opgenomen binnen de structuur van het
bedrijventerrein en maken onderdeel uit van de
bedrijfsfunctie van het terrein. De woningen zijn
individueel ontwikkeld en hebben daardoor geen
onderlinge relatie. De woningen staan op een afstand
van ongeveer 5 meter tot de weg. Per woning is een
verschillende rooilijn aangehouden.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De vrijstaande woningen zijn opgebouwd uit
één tot twee bouwlagen met kap. Soms is er
een architectonische relatie te leggen tussen
de bedrijfswoning en de productiehal.

Aan- en bijbouwen
Bij de woningen bevinden zich veelal kleine
bijgebouwen gelegen op het achterterrein.
Incidenteel komt ook een bijbouw voor aan de
zijgevel van het hoofdgebouw. Deze bijbouwen
zijn voornamelijk in gebruik als garage,
hobbyruimte etc.
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2. Dak
Hoofdvorm
De woningen zijn voorzien van diverse
dakvormen, maar overwegend komt een
zadeldak voor. Deze dakvorm komt zowel
evenwijdig aan de straat als haaks op de
straat voor. De dakpannen zijn veelal in donker
grijs uitgevoerd.

Dakopbouw; dakkapel
Enkele woningen zijn voorzien van dakkapellen
met rolluiken. De kapellen zijn standaard en
vertonen onderling verschillen.

3. Gevelindeling
De gevel is onderverdeeld in een tweedeling. Met
name op de begane grond komen grotere
glaspartijen voor. Op de verdieping komen
kleinere glaspartijen voor. De entree van de
woning is gesitueerd in de zijgevel of aan de
voorzijde van de woning.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De gevel is opgebouwd uit rode of een lichte
kleur baksteen (zoals wit of geel). Er is geen
gebruik gemaakt van accentkleuren.
Het houtwerk rondom de ramen is in wit
uitgevoerd. Hier komen witte rolluiken voor
(kunststof).

Dak
De gebruikte dakpannen zijn in donker grijs
uitgevoerd.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
weinig gedetailleerd

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Het materiaalgebruik van de toevoegingen, de
deuren en de kozijnen is veelal kunststof en
hout. Bij enkele woningen komen rolluiken voor.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De kleuren zijn veelal traditioneel zoals wit,
blauw of bruin.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het huidige beeld wordt bepaald door een afwisseling
in bebouwing en kwaliteit. Diversiteit is de norm.
Waarbij evenwel geldt dat de bedrijven niet alleen hun
eigen visitekaartje zijn, maar ook dat van Goirle. Voor
de bedrijventerreinen geldt dat het van belang is eisen
te stellen aan de representatieve uitstraling van de
gebouwen. Immers zij zijn onderdeel van de gebouwde
omgeving. Dit is met name van belang aan de randen
van het bedrijventerrein en langs de hoofdwegen. Het
aanbrengen van veel groen of groene overgangszone
helpt bij de overgang van bedrijventerrein naar
omgeving, maar valt buiten de welstandsbevoegdheid.
Om de stedenbouwkundige opzet op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing. (welstandsniveau 2:
regulier).

Voor de overige straten die nauwelijks bijdragen aan
de herkenbaarheid en identiteit van de totale
gemeente  wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor het  bedrijventerrein geldt een regulier (niveau 2)
en soepel (niveau 3) welstandsniveau.
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.16. G1a Sportpark Van Den Wildenberg

G
1a

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.16. : G 1 Sportvelden van den Wildenberg

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer

Karakteristiek Sportcomplex, groot groen
gebied, ingesloten aan
weerszijden door de bebouwde
kom.

Functie Sportcomplex, bestaande uit
verschillende velden met
functionele bebouwing.

Atmosfeer Grootschalige groenstructuur.

Het complex ligt ten zuiden van de Spoorbaan
binnen de bebouwde kom van Goirle. Het park is
ingeklemd tussen het bedrijventerrein aan de
zuidoostzijde en het woongebied Hoogeind en
Nieuwe Erven aan de noordzijde. Het betreft hier
een sportcomplex dat bestaat uit verschillende
velden met functionele gebouwen. Het merendeel
van de bebouwing is gedateerd. Aan de zuidkant
van het park heeft vernieuwing van het
tenniscentrum plaatsgevonden. Kenmerkend is de
open ruimte, veelal omrand met hoog opgaand
groen dat het zicht op de overige ruimte en
bebouwing veelal ontneemt.

2. Structuur
Het beeld en de structuur van het gebied wordt
bepaald door de grootschalige groenstructuur
die inmiddels aanwezig is. Het totale park valt
uiteen in verschillende delen welke elk een
discipline herbergen. De ingang en ontsluiting
per discipline is niet helder. Er is geen bebouwing
aanwezig of er is functionele bebouwing. Dat wil
zeggen bebouwing die aansluit bij de functie van
het gebied (sportterrein) of er staan kleine

utiliteitsgebouwen (schakelkasten, trafohuizen
etc.).

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van architectonische
eenheid met de omgeving. De bebouwing van
de verschillende sportverenigingen laat zich
lezen als vrijstaande objecten in het groen.

4. Oriëntatie
De bebouwing in de groengebieden is veelal
georiënteerd op de speelvelden of openbare
ruimte.

5. Rooilijn
In de groengebieden is geen rooilijn.

I. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De aanwezige bebouwing op het sport- en
recreatieterrein is functioneel: eenvoudig van
vorm en uitstraling. Het betreft hier één tot
twee lagen van gebouwen die elk een eigen
functie hebben. De grootte van de bebouwing
hangt samen met de gehuisveste functie.

Aan- en bijbouwen
Eventuele aan- of bijbouwen zijn passend
binnen de architectuur en context van de
hoofdmassa.

2. Dak
Hoofdvorm
De bebouwing is veelal laag en sober. Veel
bebouwing is voorzien van een plat dak of
eenvoudige kapvorm (zadeldak).

Dakopbouw, dakkapel
Dakopbouwen of dakkapellen komen niet voor bij
de bestaande bebouwing.
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3. Gevelindeling
Er is er een verschil in representativiteit, die
veelal samenhangt met de functie en zich
vertaalt in de vormgeving en gevelindeling. Zo
heeft een sporthal een vrijwel gesloten gevel
en zal bij een centrale kantine het uitzicht
wellicht van belang zijn voor de gevelindeling.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Bij de aanwezige bebouwing is het kleurgebruik
sober en is er overwegend gebruik gemaakt van
rood-bruine of gele baksteen. Bij de
handboogvereniging St. Sebastiaan is tevens
gebruik gemaakt van gevelbeplating.

Dak
De daken zijn overwegend plat. Bij het
vernieuwde complex is gebruik gemaakt van
een betonnen dak. Zadeldaken hebben een
donkere (grijze) kleur dakbedekking.

II. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig,
normaal of zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Kleur- en materiaalgebruik zijn afhankelijk van
de functie van het gebouw en het gebied.
Materiaal van de hoofdmassa is over het
algemeen traditioneel.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Detaillering, kleur- en materiaalgebruik zijn
functioneel en passend bij de landschappelijke
setting.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het groene karakter van alle gebieden is het
belangrijkste kenmerk. Aandacht voor de groene
buitenkant van een gebied is absolute noodzaak.
Hierbij kan gestreefd worden naar een open en
transparante aansluiting met de omgeving of juist een
groene afscherming. De vorm van de groene
buitenkant heeft te maken met de ligging en de functie
van het gebied binnen de kern.
Voor de bebouwing geldt dat deze functioneel is,
relatief laag en in samenhang met de groene
omgeving dient te zijn.

Welstandsniveau
Voor het  sportpark geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

5.7.17. H1c Historische dorpsgebieden :
      Dorpstraat, Kerkstraat, Alphenseweg

Bijzondere typologie H1 : Goirleseweg 1

H
1c
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5.7.17.  H1 :  Historische dorpsgebieden : Riel

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Individuele historische dorpse

bebouwing
Functie Overwegend wonen met enkele

commerciële ruimten.
Atmosfeer Rustig, stenig, dorps.

De bebouwing in het centrum heeft een eigen
identiteit en historische uitstraling. Elk pand is
los van de omliggende panden ontwikkeld en
door het gebruik van verschillende materialen
is elk pand afzonderlijk goed herkenbaar. Er is
sprake van een gegroeide en historische
structuur met markante historische bebouwing.
In het gebied is wonen de belangrijkste functie.
Daarnaast zijn nog enkele commerciële
voorzieningen, waaronder een bakker, bank en
fietsenwinkel aanwezig. Aan de uiteinden van
het historisch centrumgebied op de rand met
het buitengebied komen meer boerderijen
voor. De gebouwen worden gebruikt ten
behoeve van een agrarisch bedrijf, woning of
werkplaats.
In het deelgebied is één bijzondere woning
apart beschreven: Goirleseweg 1.

2. Structuur
Dit deelgebied vormt de historische verbinding
tussen Gilze en Alphen. De lintstructuur loopt
parallel aan de  Ley. Deze verbinding betreft
Zandeind, de Dorpsstraat, de Kerkstraat en de
Alphenseweg. De bebouwing in het  gebied
staat op korte afstand tot de straat. In de kern
van Riel staan de panden dicht op elkaar en is
er weinig tot geen ruimte tussen de panden.
Richting het landelijk gebied, aan de uiteinden

van de historische verbindingsas is de
bebouwing op grotere onderlinge afstand
geprojecteerd. De bebouwing staat verder van
de weg en vrij in de ruimte.

3. Architectonische eenheid
De gebouwen in het gebied hebben elk een
eigen uitstraling. Het individuele pand is
daarmee te beschouwen als de eenheid van
architectuur. Het merendeel van de bebouwing
is gebouwd aan het eind van de negentiende
eeuw en voorzien van vele historische details;
gootlijsten, schoorstenen, bovenlichten boven
de entree, roedeverdeling in de raampartijen,
trasramen, bijzondere metselverbanden.
Wel kan het voormalige
herstructureringsgebied ten zuiden van de
kerk als een aparte architectonische eenheid
worden beschouwd. Dit gebied bestaat uit een
bankgebouw, winkel in combinatie met
appartementen en een parkeerplein,
uitgevoerd in een sobere, terughoudende
architectuur. Gezien de eenheid in uiterlijke
verschijningsvorm kan het geheel tot een
afwijkend ensemble gerekend worden.

4. Oriëntatie
De gebouwen zijn langs of haaks op de straat
gelegen. De entree van de panden is aan de
voorzijde gelegen. De gebouwen worden aan
de voorzijde ontsloten vanaf de straat.

5. Rooilijn
De panden staan in een strakke rooilijn langs
het historisch lint. Enkele panden liggen terug
ten opzichte van de straat waardoor ruimte
ontstaat voor een kleine voortuin. Aan de
noord- en zuidzijde van de historische as is de
rooilijn losgelaten en staat de bebouwing vrij
langs de straat.
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Per architectonische eenheid is soms sprake
van een sprong in de rooilijn. Zo zijn de
bijgebouwen over het algemeen terugliggend
ten opzichte van het hoofdgebouw.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bebouwing bestaat uit 1 à 2 bouwlagen van
ongeveer 3 meter per laag met een kap. Het
geheel is op een traditionele wijze opgebouwd
waarbij hoofdzakelijk baksteen is gebruikt. De
hoofdmassa’s kennen veelal een grote breedte
en geringe diepte ten opzichte van de weg.

Aan- en bijbouwen
Er komen verschillende aan- en bijbouwen
voor; Garages, carports, hobby-ruimtes,
erkers. Over het algemeen zijn deze
vergelijkbaar met de architectonische
uitstraling van het hoofdgebouw. De aan- en
bijgebouwen bestaan uit 1 bouwlaag voorzien
van een kap of plat dak.

2. Dak
Hoofdvorm
Bij de historische panden komen overwegend
zadeldaken voor, gerangschikt in de
langsrichting tot de straat. Maar ook andere
dakvormen, zoals een schild- of piramidedak
komen incidenteel voor.

Dakopbouw; dakkapel
De dakkapellen in dit deelgebied zijn
ondergeschikt aan de hoofdvorm gesitueerd
op het dakvlak. Zij maken ook in
architectonisch opzicht (in vorm en
materialisering) onderdeel uit van de dakvorm.
Het betreft hier oorspronkelijke elementen. Er

komen geen dakopbouwen voor in het
deelgebied.

3. Gevelindeling
De gevelindeling van de historische gebouwen
(met uitzondering van de boerderijen) is over
het algemeen symmetrisch en gespiegeld
opgebouwd. In het midden van de gevel is
veelal de entree gelegen. Aan weerszijden
komen grote verticaal gelede raampartijen
voor. Rondom de entree en de raamkozijnen
zijn verbijzonderingen aangebracht in het
metselwerk. De historische panden zijn veelal
voorzien van een trasraam in een ander
materiaal of andere kleur baksteen. De gevels
zijn verrijkt met talloze details; bijzondere
metselverbanden, muurankers, goot- en
raamlijsten, bovenlichten bij de voordeur.
De gevelindeling van de boerderijen of
boerderijachtige bebouwing is meer
horizontaal geleed en niet symmetrisch. De
raamopeningen zijn klein, De lage
afgetimmerde goot springt in het oog. In veel
gevallen zijn hoge staldeuren aanwezig in de
gevel en is de detaillering robuust;
Muurankers, bijzondere metselverbanden en
trasramen.
De gevelindeling van recente bebouwing, met
name van het later toegevoegde ensemble
rond de kerk is standaard te noemen, weinig
uitgesproken.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Er is gebruik gemaakt van baksteen, in
traditionele donkere kleuren (rood, bruin). Bij
enkele panden is gespeeld met verschillende
soorten en kleuren baksteen. Daarbij wordt de
traditionele baksteen afgewisseld met een
lichtere soort. Enkele historische gebouwen
zijn gestuct. Rondom de raampartijen is
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bijzonder metselwerk aangebracht en is
gespeeld met kleur en vorm. Het raamwerk is
uitgevoerd in hout, over het algemeen in een
witte kleur.

Dak
Op het dakvlak zijn rode of donkergrijze
pannen gelegen. Enkele historische
boerderijen zijn uitgevoerd met een rieten dak.
Deze daken zijn voorzien van een ruim
overstek.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Zeer gedetailleerd.
De gevels van de historische bebouwing zijn verrijkt
met talloze details; Bijzondere metselverbanden,
muurankers, goot- en raamlijsten, bovenlichten bij
de voordeur, luiken, een roedeverdeling in de
ramen, luifels boven de entree. De boerderijen
hebben een minder uitbundige doch even
zorgvuldige detaillering. De kleine ramen met
roedeverdeling, de afgetimmerde goten en de
staldeuren en luiken zijn karakteristieke
elementen. De recente woningbouw kent een
weinig uitgesproken detaillering en wijkt daarmee
sterk af van de algemene karakteristiek.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Er komen verschillende toevoegingen voor op
de gevels waaronder luiken. Deze zijn over het
algemeen uitgevoerd in hout. De kozijnen van
de historische gebouwen zijn uitgevoerd in
hout, evenals de draaiende delen
(ramen,deuren). De goot- en raamlijsten zijn
van beton, natuursteen of pleisterwerk.
Trasramen zijn overwegend van natuursteen.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van de toevoegingen is
traditioneel. Kozijnen zijn overwegend wit
geschilderd. De draaiende delen en luiken zijn
in traditioneel donker blauw of groen
geschilderd.
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Bijzondere typologie – Goirleseweg 1, woonhuis

Het betreft hier een vrijstaand woonhuis met als
hoofdfunctie wonen en als bijfunctie een praktijk. De
woning bestaat uit twee bouwlagen met een
samengestelde kap. Er zijn geen latere aan-
bijgebouwen aanwezig. Aan de zijkant bevindt zich een
uitbouw die tegelijk is aangebouwd met de
oorspronkelijke bouw, bestaande uit één bouwlaag
met plat dak.
Het hoofdvolume bestaat uit één bouwlaag met een
zeer spits zadeldak evenwijdig aan de weg. Aan de
voorzijde steekt een deel van de bebouwing uit en
bestaat uit twee bouwlagen met een deel van een
samengestelde kap. In deze kap bevindt zich een
dakkapel met een plat dak. De woning is opgebouwd
uit donker bruine baksteen met rode dakpannen. De
kozijnen zijn van hout en geverfd in geel en crème
kleur. Een opvallend element is de horizontaal
uitstekende smalle band aan zowel de voorkant als de
zijkant van de woning geverfd in een crème kleur. Het
in crème en geel gekleurde houtwerk vormt een
contrast met de donkere baksteen.
De smalle verticale ramen aan de voorzijde zijn
horizontaal, als het ware als een band, in de gevel
gelegen. Op de eerste verdieping bevindt zich een
terugliggend balkon. De dakrand is geverfd in een
donker blauwe kleur. De ingang bevindt zich aan de
zijkant van de woning, maar is vanaf de straat duidelijk
zichtbaar.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid

Het beleid van de gemeente is er op gericht om het
historische karakter te handhaven en bij
ontwikkelingen het huidige bebouwingsbeeld
richtinggevend te laten zijn voor wat betreft
korrelgrootte en verschijningsvorm van de
bebouwing.

Welstandsniveau

Het historisch lint krijgt vanwege haar belang voor de
identiteit van de kern Riel een streng
welstandsbeleid (niveau 1). Het welstandsbeleid is
gericht op het behouden van de diversiteit van de
bebouwing, de maat en schaal van de gebouwen en
het historisch straatbeeld. Waar mogelijk kan de
historische kwaliteit worden aangevuld met
eigentijdse vormgeving en architectuur passend
binnen de bestaande context. Dat betekent met
name dat de maat, schaal en ontwerp van nieuwe
ontwikkelingen aangepast dienen te worden aan de
historische structuur en verkaveling waarin deze
gelegen zijn.
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

5.7.18. H2c Historische dorpse bebouwingslinten
Tilburgseweg en oude Tilburgsebaan

Bijzondere typologie H2 : Nieuwe boerderijen
Goirleseweg

H
2c
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5.7.18.  H2 : Historische dorpse
bebouwingslinten

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Individuele bebouwing, zowel

oud als nieuw.
Functie            Wonen.
Atmosfeer Sober, stenig, dorps.

Langs de Tilburgseweg is het historisch lint
richting Goirle gelegen. Vanuit het verleden
zijn panden opgericht aan dit lint. Aan de
zuidkant van Riel komt nog een ander oud
bebouwingslint voor; De Oude Tilburgsebaan.
De bebouwing langs de linten bestaat uit losse
panden die op wisselende afstand van elkaar
staan. Naast de historische panden die
voorkomen heeft ook vernieuwing in dit gebied
plaatsgevonden waardoor de bebouwing
divers in uitstraling en vorm is.
In deze beschrijving zijn beide linten samen
beschreven waar deze overeenkomstig zijn
aan elkaar. De vlakken waarop de beide
bebouwingstypologieën verschillen zijn apart
benoemd.
Aan de noordzijde van de Oude Tilburgsebaan
liggen vijf boerderij-achtige woningen, die
samen een architectonische eenheid vormen.
Deze zijn beschreven als bijzondere typologie.

2. Structuur
De Tilburgseweg en de Oude Tilburgsebaan
zijn beide oude invalswegen van het dorp Riel.
De van oorsprong agrarische bebouwing is
slechts voor een klein deel gehandhaafd. Een
groot deel van de bebouwing is gesloopt en

vervangen door meer recente bebouwing. De
structuur van beide linten is door de jaren
verdicht met bebouwing.  Aan de zuidzijde van
de Oude Tilburgsebaan ligt de bebouwing
vrijer op de kavels en is ruimtelijk gezien het
lint minder herkenbaar.

3. Architectonische eenheid
De architectonische eenheid bestaat uit de
afzonderlijke woning. De onderlinge panden
zijn verschillend van vorm en uitstraling zodat
langs het lint een divers beeld ontstaat. De
bebouwing is afwisselend historisch, tuindorp-
achtig, en recent ‘traditioneel’. Langs het lint
liggen enkele twee-onder-één-kap woningen.
Deze vormen vanzelfsprekend een eigen
architectonische eenheid.

4. Oriëntatie
De gebouwen zijn langs of haaks op de straat
gelegen. De nokken van de woningen zijn
afwisselend loodrecht of parallel aan de weg
gesitueerd. De entree van de panden is aan
de voorzijde gelegen.

5. Rooilijn
De panden staan in een strakke rooilijn langs
het historisch lint. Enkele panden liggen terug
ten opzichte van de straat waardoor ruimte
ontstaat voor een kleine voortuin. Aan de
noord- en zuidzijde van de historische as is de
rooilijn losgelaten en staat de bebouwing vrij
langs de straat.
Per architectonische eenheid is soms sprake
van een sprong in de rooilijn. Zo zijn de
bijgebouwen over het algemeen terugliggend
ten opzichte van het hoofdgebouw.
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II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De bebouwing bestaat uit één of twee
bouwlagen met een  kap, waarbij de meeste
woningen slechts één volledige bouwlaag
hebben. De gebouwen zijn langs of haaks op
de straat gelegen. Het geheel is op een
traditionele wijze opgebouwd waarbij
hoofdzakelijk baksteen is gebruikt.

Aan- en bijbouwen
Er komen verschillende aan- en bijbouwen
voor; Garages, carports, hobby-ruimtes,
erkers. Over het algemeen zijn deze
vergelijkbaar met de architectonische
uitstraling van het hoofdgebouw. De aan- en
bijgebouwen bestaan uit 1 bouwlaag voorzien
van een kap of plat dak. De vrijstaande
bijgebouwen zijn op ruime afstand achter de
voorgevelrooilijn gesitueerd.

2. Dak
Hoofdvorm
De enkele historische panden zijn afgedekt
met een zadeldak evenwijdig aan de straat. De
overige vooroorlogse en naoorlogse
bebouwing zijn ook uitgevoerd met een
traditionele kapvorm (zadeldak, mansardedak)
afwisselend evenwijdig aan of loodrecht op de
straat.

Dakopbouw; dakkapel
De dakkapellen van de lintbebouwing zijn
veelal later toegevoegd en maken geen
onderdeel uit van de oorspronkelijke
bebouwing. De dakkapellen in dit deelgebied
zijn, ondergeschikt aan de hoofdvorm,
gesitueerd op het dakvlak. De dakkapellen zijn

veelal uitgevoerd in traditionele materialen en
wit van kleur.

3. Gevelindeling
De gevelindeling is traditioneel van opzet. De
voordeur is veelal a-symmetrisch in het
gevelvlak geplaatst. De begane grond kent
grote raamopeningen, waarbij de ramen in veel
gevallen een onderverdeling met roedes
kennen. Op de eventuele eerste verdieping
zijn de raamopeningen kleiner en symmetrisch
in de gevel geplaatst. Rondom de entree en de
raamkozijnen is in veel gevallen
verbijzondering aangebracht in het
metselwerk. De historische panden zijn veelal
voorzien van een trasraam in een ander
materiaal of andere kleur baksteen.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Er is gebruik gemaakt van baksteen, in een
traditionele donkerrode of bruine kleur. Bij
enkele panden is gespeeld met verschillende
soorten en kleuren baksteen. Daarbij wordt de
traditionele baksteen afgewisseld met een
lichtere soort. Rondom de raampartijen is
bijzonder metselwerk aangebracht en is
gespeeld met kleur en vorm. Het raamwerk is
uitgevoerd in hout, over het algemeen in een
witte kleur.

Dak
Op het dakvlak zijn rode of donker grijze
pannen gelegen. Enkele historische
boerderijen zijn uitgevoerd met een rieten dak.
Deze daken zijn voorzien van een ruim
overstek.
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III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)

Normaal gedetailleerd.
Aan de linten is sprake van historische
bebouwing met weinig details en bebouwing
van een later tijdstip  met extra details in
constructie en/of materiaalgebruik.
Er is sprake van bijzondere metselverbanden,
bovenlichten bij de voordeur, een
roedeverdeling in de raampartijen, in enkele
gevallen luiken.

2. Materiaalgebruik toevoegingen

De raamkozijnen en de draaiende delen
zijn uitgevoerd in hout. Enkele woningen
kennen een afgetimmerde goot of houten
luiken.

3. Kleurgebruik toevoegingen

Het kleurgebruik van de toevoegingen is
traditioneel. Kozijnen zijn overwegend wit
geschilderd. De draaiende delen en luiken zijn
in traditioneel donker blauw of groen
geschilderd.
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Bijzondere typologie – 5 boerderij-achtige
woningen

Het betreft hier een aantal nieuw gebouwde grote
vrijstaande woningen gebouwd in een boerderijstijl. De
woningen zijn allen identiek gebouwd. Er liggen vier
woningen op een rij aan de Goirleseweg en één ligt
direct op de hoek in de Vonderstraat. De woningen
bestaan uit twee bouwlagen plus een kap met
wolfseind die in de lengterichting doorloopt tot de
begane grond. Het dak steekt een stuk uit boven de
ingang van de woning. De kap is een wolfskap met
twee korte einden. De woningen hebben een rieten
dakbedekking.
De woningen zijn opgebouwd uit rode baksteen met
witte kozijnen met roedes. De houten luiken zijn
donkergroen geverfd. De woningen beschikken boven
de ingang in het dak over een geïntegreerde
dakkapel. Opvallend is de keramische oranje pan als
afsluiting van de daklijn en onder bij de dakkapel als
rand. De schoorsteen boven op het dak vormt een
opvallend element in het geheel.
De ingang van de boerderijen bevindt zich aan de
zijkant van de woningen. De woningen beschikken
over een ruime voortuin van ongeveer 10 meter en
een ruime zij- en achtertuin. Naast de woning loopt
een oprit waar de auto’s geparkeerd worden. Er
bevinden zich geen aan- en bijgebouwen aan de
woningen. De ramen op de begane grond zijn verticale
hoge ramen en zijn twee keer zo groot als de ramen
op de eerste verdieping.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Door de grote variatie in bouwperiode, bouwstijlen,
formaat en materiaalgebruik van de panden heeft dit
gebied een historische doch diverse uitstraling.
Hierdoor voegen individuele panden zich makkelijk in
het beeld. Toch moet in dit deel niet al te gemakkelijk
worden omgesprongen met bouwinitiatieven of
renovaties. Invullingen moeten kwalitatief hoogwaardig
zijn en passen binnen de historische structuur, ritmiek
en uitstraling van de bestaande bebouwing. Gezien
het individuele karakter van de bebouwing is sloop en
nieuwbouw van individuele panden wel mogelijk.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2)
welstandsniveau.
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

5.7.19. W5c Het Nieuwe Bouwen

W
5c
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5.7.19.  W5 : het Nieuwe Bouwen

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Rijwoningen in strakke vorm in

twee woonstraten
Functie Wonen (en een school)
Atmosfeer Kindvriendelijk, dorps

Het deelgebied omvat twee woonstraten en
een tweetal woonerven aan de oost rand van
Riel. De architectuur van de woningen is
afwisselend traditioneel en strak en jaren-70
architectuur met aangebouwde bergingen en
garages. In het zuiden van het deelgebied is
een school gelegen.

2. Structuur
Tussen de Vonderstraat en de Bernhardstraat
ligt het woongebied met traditionele
rijwoningen parallel aan de straat. De buurt
bestaat uit twee woonstraten parallel aan het
lint en twee woonerven die grenzen aan het
‘open’ beekdal.

3. Architectonische eenheid
De architectonische eenheid wordt gevormd
door de rijbebouwing of twee-onder-één-kap
woningen welke variërend uit twee tot zes
eenheden bestaat. Per eenheid is de vorm en
uitstraling gelijk. Aan de Bernhardstraat
bestaat de bebouwing uit twee-onder-één-kap
woningen die onderling ritmisch herhaald
worden. De bebouwing aan de Vonderstraat
bestaat eveneens uit twee-onder-één-kap
woningen die per twee eenheden onderling
geschakeld zijn.

4. Oriëntatie
Binnen de wijk is de oriëntatie van de
woningen gericht op de straatruimte of het
woonerf.

5. Rooilijn
De woningen aan de Bernhardstraat staan in
een strakke rooilijn tot de straat. De
bebouwing aan de Vonderstraat kent een
wisselende rooilijn. Door de ligging van
garages voor de voorgevelrooilijn in deze
straat oogt het geheel gevarieerder.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoofdmassa bestaat twee bouwlagen
voorzien van een kap. Het geheel is
opgetrokken uit baksteen.

Aan- en bijbouwen
De aan- en bijgebouwen die voorkomen
bestaan uit één laag. Aan de Bernhardstraat
zijn de aan- en bijgebouwen minimaal 3 meter
achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. Bij de
woningen aan de Vonderstraat zijn de
aanbouwen (garages en bergingen) voor de
voorgevelrooilijn gesitueerd.
De aanbouwen aan de Vonderstraat zijn
voorzien van een dakvlak dat doorloopt in het
dakvlak van het hoofdgebouw.

2. Dak
Hoofdvorm
De woningen zijn gebouwd met een zadeldak
parallel aan de straat.

Dakopbouw; dakkapel
De panden aan de Bernhardstraat zijn niet
voorzien van dakkappellen of opbouwen. De
woningen aan de Vonderstraat hebben een
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dakkapel die deels doorloopt in de gevel. De
kappellen zijn uitgevoerd in wit houtwerk en
vormen een eenheid met het architectonisch
ontwerp van de gevel. Op de daken komen
schoorstenen voor die symmetrisch op het
dakvlak staan.

3. Gevelindeling:
De gevels zijn overwegend halfgesloten,
ritmisch en regelmatig opgebouwd. Daarbij zijn
de gevels van de twee-onder-één-kap
woningen aan de Bernhardstraat ritmisch
herhaald. De gevels aan de Bernhardstraat
hebben een grote raamopening en een entree
op de begane grondverdieping. Op de eerste
verdieping zijn kleinere raamopeningen
gemaakt. De gevels zijn overwegend
horizontaal geleed. De bebouwing in de
Vonderstraat heeft een sterke verticale
geleding. Dit komt onder meer door het
dakvlak dat doorloopt in het dakvlak van de
berging en het doorlopen van de
gevelbeplating van de dakkapel naar de
raampartij op de eerste verdieping.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
Voor de gevels is baksteen gebruikt. Rode of
gele tinten baksteen zijn gebruikt in de gevels.
Het houtwerk is in traditionele kleuren
uitgevoerd, waarbij beige of wit het meest is
gebruikt. Bij de geschakelde rijwoningen is
blauw als accentkleur toegepast op het
houtwerk.

Dak
De toegepaste dakpannen zijn rood of grijs
van kleur.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Standaard bebouwing met weinig of geen extra
details in constructie en/of materiaalgebruik.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
De kozijnen en draaiende delen zijn uitgevoerd
in hout. Enkele woningen aan de
Bernhardstraat hebben een kleine houten
luifel boven de voordeur.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De toevoegingen zijn wit of beige. Voor de
draaiende delen (ramen en deuren) zijn ook
andere kleuren zoals blauw of groen
toegepast.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Binnen de wijk komen twee aparte eenheden voor die
een eigen uitstraling hebben. De relatieve eenheid
binnen de straat is richtinggevend voor het geheel en
de mogelijkheden voor verandering. De Goirleseweg
en het Oranjeplein zijn ruimtes die een betekenis
hebben die het deelgebied overstijgt. Om de
samenhang van deze ruimtes met de aanliggende
bebouwing aan deze ruimte op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier).
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
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5.7.20. W6c Forumbeweging

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

W
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5.7.20.  W6 : Forumbeweging

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Woningen in een hoge

dichtheid aan informele
structuur

Functie Wonen
Atmosfeer In zich zelf gekeerd,

kindvriendelijke woonerven,
traditionele  architectuur

Op twee locaties zijn wijken in deze
zogenaamde forumstijl gebouwd. Het betreft
hier woningen aan de Liefkenshoek en
woningen aan de Ronsel-vlucht en omgeving.
Op relatief kleine kavels zijn woningen
ontwikkeld in een structuur van woonerven.
De woningen zijn in grote mate onderling
vergelijkbaar en daarom als een geheel
beschreven. In de deelgebieden zijn
verschillende woningtypen aanwezig;
traditioneel en opgebouwd uit samengestelde
volumes. Aan de Liefkenshoek heeft een
recente inbreiding plaatsgevonden waarbij
naar een ‘moderne’ uitstraling van de
woningen (lichte kleur, veel glas, plat dak) is
gezocht.

2. Structuur
Het deelgebied aan de westkant van de
Dorpsstraat, is opgebouwd uit rondlopende,
kronkelige straten waaraan de bebouwing ligt.
Het bebouwingspatroon is parallel aan de
straten en wisselt in vorm en uitstraling. In
deze wijk is ruimte voor kleine groene ruimtes
en speelplekken voor kinderen.

In het oostelijke deelgebied van Riel ligt de
bebouwing aan doodlopende straten die haaks
op de Liefkenshoek zijn gepositioneerd.

3. Architectonische eenheid
Er is geen sprake van een samenhangend
architectuurbeeld voor de straat of wijk.
Architectonische eenheid wordt gevormd door
een twee-onder-één-kap  woning of kleine rij.
Per eenheid is de vorm en uitstraling gelijk.
Aan de randen van de wijk komen enkele
vrijstaande gebouwen voor, die elk een eigen
architectonische expressie hebben.

4. Oriëntatie
Binnen de wijk is de oriëntatie van de
woningen gericht op de openbare straat. De
kronkelende straten in de omgeving van de
Ronselvlucht en de doodlopende straten in het
deelgebied ‘Liefkenshoek’ maken een goede
oriëntatie binnen de buurt onduidelijk.

5. Rooilijn
De woningen staan in een verspringende
rooilijn. Het straatbeeld is daarmee wisselend
en vanaf verschillende invalshoeken onrustig.
Tussen de hoofdgebouwen en de bijgebouwen
is eveneens een verspringing zichtbaar.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoofdmassa bestaat uit twee bouwlagen
voorzien van een kap. De traditionele
bebouwing is opgetrokken uit baksteen. Aan
de Liefkenshoek is een recente inbreiding
gepleegd, waarbij de woningen in twee
bouwlagen, plat zijn afgedekt.
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Aan- en bijbouwen
De aan- en bijgebouwen die voorkomen
bestaat uit één bouwlaag Het betreft hier
garages, praktijkruimtes en bergingen aan de
voor- of zijkant van de hoofdmassa. In de
meeste gevallen is de aanbouw afgewerkt met
een plat dak of met een kapvorm die gelijk is
aan die van het hoofdgebouw. Bij sommige
woningen loopt het dakvlak door over het
bijgebouw. Bij de woningen aan de
Liefkenshoek komen alleen plat afgedekte
garages voor aan de zijkant van de
hoofdmassa. Enkele woningen zijn voorzien
van een balkon. Deze is over het algemeen in
hout uitgevoerd.

2. Dak
Hoofdmassa
Een zadeldak, waarbij de nok parallel aan de
straat is gesitueerd, is de meest voorkomende
dakvorm. Aan de Liefkenshoek heeft
vernieuwing van enkele complexen
plaatsgevonden. Deze nieuwere complexen zijn
uitgevoerd met een plat dak.

Dakopbouw; dakkapel
Het merendeel van de dakveranderingen zijn
van een later tijdstip dan de oorspronkelijke
oplevering. Daardoor komen vele verschillende
typen dakkapellen voor. Enkele van deze
kappellen lopen vanaf de gevel door in het
dakvlak. Er zijn verschillende materialen en
kleuren toegepast.

3. Gevelindeling
De gevels zijn overwegend half gesloten,
ritmisch en regelmatig georiënteerd. Daarbij is
een spiegeling van de indeling bij een twee-
onder-een-kap woning zichtbaar. Over het
algemeen is de begane grond transparanter
dan de eerste verdieping. Er is in alle gevallen

sprake van een horizontale geleding van de
gevels
De rijwoningen aan de Liefkenshoek zijn
eveneens ritmisch gespiegeld per twee
eenheden. Hierdoor wordt de mogelijke
eentonigheid van een rij doorbroken. Enkele
rijwoningen hebben een bijzondere
gevelindeling met een groot raam op de
begane grond en een gestucte gevel op de
eerste verdieping.
De moderne inbreiding aan de Liefkenshoek
heeft een duidelijk eigen architectonische
expressie (gevelopbouw). De horizontaliteit
van de bebouwing wordt versterkt door het
verschil in materialisering van de begane
grond en de eerste verdieping. Met de
langgerekte donkere ‘inzet’ met ramen op de
eerste verdieping wordt de horizontaliteit
eveneens versterkt.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofdmassa
Gevel
Voor de gevels is baksteen gebruikt. Zowel
rode als gele tinten baksteen komen, niet
gecombineerd, voor. Het houtwerk is in
traditionele kleuren uitgevoerd, waarbij beige
of wit het meest gebruikt is. De nieuwbouw
woningen aan de Liefkenshoek zijn uitgevoerd
in een combinatie van licht stucwerk (eerste
verdieping) en (rode) baksteen.

Dak
De daken hebben voornamelijk donkere
pannen. De dakkapellen zijn uitgevoerd in een
variëteit aan vormen, maten en materialen.
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III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.
Er is veel gebruik gemaakt van standaard
oplossingen.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Incidenteel zijn toevoegingen gedaan in de
zin van rolluiken, balkons en afdaken. Over het
algemeen zijn deze toevoegingen (ook de ramen
en deuren) in hout of kunststof uitgevoerd.

3. Kleurgebruik toevoegingen
De toevoegingen zijn wit of beige. Incidenteel
komen ook andere kleuren zoals blauw of geel
voor.

Waardering, ontwikkelingen en beleid
De deelgebieden zijn ingericht in een relatief hoge
dichtheid. De schakeling van woningen maakt dat er
zorgvuldig gekeken moet worden naar de uitstraling
van de woning. De Tilburgseweg en het
Oisterwijkplantsoen zijn ruimtes, die een betekenis
hebben die het deelgebied overstijgt. Om de
samenhang van deze ruimtes met de aanliggende
bebouwing aan deze ruimte op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier).
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
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5.7.21. W8c Thematische uitbreidingen

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

W
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5.7.21.  W8 : Thematische uitbreidingen

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Modern woongebied met

vrijstaande en rijwoningen.
Functie Wonen.
Atmosfeer Rustig gebied met grote

woningen in een ruime, groene
setting.

Dit deelgebied vormt de meest recente
uitbreiding van Riel. In tegenstelling tot de
andere buurten is hier duidelijk gestreefd een
samenhangend straatbeeld te ontwikkelen. De
gewenste samenhang is vooral bereikt door
het gebruik van gele en oranje bakstenen in
de gevels van de verschillende woningen en
het creëren van een centrale ronde ruimte in
de wijk.

2. Structuur
De wijk is planmatig ontworpen en de woningen
vormen een sterk samenhangend geheel.
Vanaf de Dorpsstraat loopt een strakke radiaal
door de wijk tot over het middenplein van de
wijk. Aan het eind van deze as is een groen
rond plein gelegen. Aan de straten en het plein
staan de woningen.

3. Architectonische eenheid
Binnen de wijk komen verschillende
woningtypen voor. Een ensemble bestaat uit
het geheel van woningen dat vergelijkbaar is in
architectonische vormgeving en uitstraling. Dit
houdt in dat een ensemble bestaat uit 6 tot 12
woningen.

Echter kan ook de gehele wijk worden
beschouwd als architectonisch eenheid,
aangezien het geheel in materialisering een
sterke overeenkomstigheid vertoont.

4. Oriëntatie
De woningen zijn met de ingang op de straat
gericht.

5. Rooilijn
De woningen staan in een strakke rooilijn,
parallel aan de straat. Per architectonische
eenheid komen enkele verspringingen voor.
Het hoofdgebouw staat dicht op de straat
terwijl de bijgebouwen terugliggend op het
perceel zijn gesitueerd (minimaal drie meter).

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoofdmassa bestaat uit twee bouwlagen
voorzien van een kap. Het geheel is in
traditionele wijze uitgevoerd in baksteen. Wel
zijn er verschillen in materiaalgebruik en kleur
aangebracht.

Aan- en bijbouwen
Over het algemeen zijn de aan- en bijbouwen
opgebouwd uit één bouwlaag. De
aangebouwde garages zijn in sommige
gevallen voorzien van hetzelfde dak als de
hoofdbouw of een plat dak.

2. Dak
Hoofdvorm
Er komen verschillende dakvormen voor zoals
een zadeldak, een lessenaardak  en
puntdaken. Over het algemeen zijn de
woningen voorzien van grote dominante
dakvlakken. Per projectmatig ontwikkelde
eenheid
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komt één daktypologie voor.

Dakopbouw; dakkapel
Er zijn vrijwel geen dakopbouwen of
dakkapellen later toegevoegd. Bij de woningen
voorzien van een puntdak komen wel
dakkapellen voor welke onderdeel uitmaken
van de oorspronkelijke structuur.

3. Gevelindeling
De gevels zijn half gesloten en ritmisch en
regelmatig georiënteerd. Op de begane grond
zijn is de indeling verticaal gericht terwijl op de
verdieping een meer horizontale geleding
toegepast is. De woningbouw is traditioneel en
zorgvuldig van opzet. Hoeken van het
bouwblok zijn in de gevelopbouw en
materialisering verbijzonderd. In een aantal
gevallen is het onderscheid tussen de begane
grond en de eerste verdieping geaccentueerd
in het materiaalgebruik (verschillende kleuren).

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De gevels zijn uitgevoerd in oranjekleurige en
gele baksteen. Er is bijzondere aandacht
besteed aan het gebruik van verschillende
steenlagen, kleurcombinaties en patronen. In
de gevel zijn verschillende toegevoegde
kleuren toegepast zoals rode en gele tinten.
Enkele panden zijn voorzien van een grijze
plint.

Dak
De dakpannen zijn rood of grijs van kleur. Veel
daken zijn afgewerkt met een witte boei van
hout of kunststof.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)

Zeer gedetailleerd.
Er is sprake van standaard bebouwing met
extra details in constructie en/of
materiaalgebruik. Het gaat hierbij om
bijzondere metselverbanden, dakbeëindiging,
luifel boven de entree.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Er komen verschillende toevoegingen voor op
de gevels waaronder , boeiboorden, luifels van
kunststof. Kozijnen, ramen en deuren zijn van
kunststof of hout.

3. Kleurgebruik toevoegingen

De kozijnen zijn uitgevoerd in een witte of een
donkere kleur. Voor de draaiende delen
(ramen en deuren) wordt afwisselend een witte
of een accentkleur gebruikt.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De aanwezige complexen zijn in hun oorspronkelijke
opzet, architectonisch en
stedenbouwkundig, met zorg ontworpen. De wijk heeft
een heldere en leesbare hoofdopzet waaraan de
woningen zijn gelegen. De woningen zijn per ensemble
ontworpen en hebben deze eenheid in uitstraling
behouden .
De Brabantlaan en Gravenhof zijn ruimtes, die een
betekenis hebben die het deelgebied overstijgen. Om
de samenhang van deze ruimtes met de aanliggende
bebouwing aan deze ruimte op lange termijn te
garanderen dient qua welstandsbeleid de nadruk te
liggen op behoud van het bestaande beeld en de
relatieve eenheid van bebouwing (welstandsniveau 2:
regulier).
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
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5.7.22. W9c Individuele woningbouw

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.22.  W9 : Individuele woningbouw

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Modern woongebied met

vrijstaande woningen.
Functie Wonen.
Atmosfeer Vrijstaande woonbebouwing,

groen en dorps.

De wijk is verkaveld en bebouwd met
vrijstaande of onderling geschakelde
woningen. Het geheel ademt een rustige en
vriendelijk sfeer uit. De bebouwing kent een
grote diversiteit in architectuur.

2. Structuur
De Vonderstraat vormt de belangrijkste
toegangsweg tot de wijk. Aan deze en de
andere straten liggen de woningen op grote
percelen. Door de planmatige verkaveling ligt
elke woning op een groot perceel. Afhankelijk
van de maat van de woningen is er veel of
minder groen aanwezig.

3. Architectonische eenheid
De gebouwen in het gebied hebben elk een
eigen uitstraling. Het individuele pand is
daarmee te beschouwen als een
architectonische eenheid. In de wijk komen wel
enkele woningen voor, die onderlinge
overeenkomsten vertonen, maar door de grote
onderlinge ruimte tussen de woningen kan niet
gesproken worden van een eenduidig
architectonisch beeld.

4. Oriëntatie
De woningen zijn met de ingang op de straat
gericht. Over het algemeen staan de woningen
met de hoofdmassa parallel aan of haaks op
de straat.

5. Rooilijn
De woningen staan in een verspringende
rooilijn ten opzichte van de straat. Wel geldt
dat het hoofdgebouw dicht op de straat staat
terwijl de bijgebouwen terugliggen ten opzichte
van de hoofdmassa.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoofdmassa varieert in vorm per
architectonische eenheid. Zo komen woningen
voor van één laag voorzien van een kap of plat
dak en woningen voorzien van twee lagen. Het
geheel is in traditionele wijze uitgevoerd in
baksteen. Onderling zijn de woningen
verschillend in uitstraling.

Aan- en bijbouwen
Over het algemeen zijn de aan- en bijbouwen
opgebouwd uit één laag. De aangebouwde
garages zijn in sommige gevallen voorzien van
hetzelfde dak als de hoofdbouw of hebben een
plat dak.

2. Dak
Hoofdvorm
Er komen verschillende dakvormen voor zoals
een zadeldak of een wolfsdak. Enkele
bungalows hebben een plat dak.

Dakopbouw; dakkapel
Bij enkele woningen zijn later dakkapellen
geplaatst. Deze zijn veelal ontworpen in
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samenhang met de architectuur van het pand
en ondergeschikt op het dakvlak. Het profiel
van het dakvlak blijft duidelijk herkenbaar.
Dakopbouwen zichtbaar vanaf de openbare
zijde van de bebouwing komen in het
deelgebied niet voor. De meeste woningen
hebben een gemetselde schoorsteen.

3. Gevelindeling
Per woning is er een verschillende
gevelindeling toegepast. Over het algemeen
geldt dat de gevels halfgesloten zijn. Op de
begane grond komen grote raampartijen voor
die horizontaal geleed zijn. Op de verdieping
zijn zowel grote als kleinere raampartijen
aanwezig. Enkele woningen beschikken over
een terugliggende gevel op de verdieping
waardoor er een inpandig balkon ontstaat.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De gevel is uitgevoerd in baksteen in een
grote variëteit aan kleuren met houten
toevoegingen. Over het algemeen is er gebruik
gemaakt van traditionele ingetogen kleuren.

Dak
De dakpannen zijn rood of grijs van kleur. Veel
daken zijn afgewerkt met een
wit boeiboord van hout of kunststof.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)

Weinig gedetailleerd.
Er is veel gebruik gemaakt van standaard
oplossingen.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Toevoegingen zijn veelal uitgevoerd in
kunststof. Kozijnen zijn veelal uitgevoerd in
kunststof en soms in hout. Incidenteel komen
houten toevoegingen voor, zoals carports. Bij
enkele woningen zijn luiken of rolluiken
aangebracht. Tevens komen er
zonneschermen voor.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van de toevoegingen is
traditioneel en overwegend wit en bruin (hout
in beits of vernis).
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het deelgebied is opgezet met vrijstaande woningen
die de hoge mate van individuele expressie kennen.
Door het gebruik van verschillende materialen heeft
elke woning een eigen uitstraling gekregen. Het
deelgebied is daardoor divers van opzet. Het
Oranjeplein is een ruimte, die een betekenis heeft die
het deelgebied overstijgt. Om de samenhang van deze
ruimte met de aanliggende bebouwing aan deze
ruimte op lange termijn te garanderen, dient qua
welstandsbeleid de nadruk te liggen op behoud van
het bestaande beeld en de relatieve eenheid van
bebouwing (welstandsniveau 2: regulier).
Voor de woonstraten die nauwelijks bijdragen aan de
herkenbaarheid en identiteit van de totale gemeente,
wijk en buurt wordt in de toekomst een soepel
welstandsniveau voorgestaan; welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.
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5.7.23. B2c Bedrijventerrein

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel

B
2c
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5.7.23. : B2 Bedrijventerrein

Gebiedsbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Bedrijventerrein met diverse

losse bebouwingselementen.
Functie Bedrijvigheid.
Atmosfeer Modern klein bedrijventerrein

met een verzorgde uitstraling.

Aan de zuidkant van Riel, aan de Alphenseweg
ligt het bedrijventerrein. Op dit terrein liggen
grotere bebouwingseenheden waar grote
diversiteit van bedrijvigheid zijn gehuisvest.

2. Structuur
Tussen de Alphenseweg en de Spoorweide ligt
het bedrijfsterrein. Het terrein is strak
verkaveld waarbij op grote percelen de
bedrijven liggen. Het gebied kent een
lusvormige verkeersstructuur, waarlangs de
bedrijven worden ontsloten.

3. Architectonische eenheid
In het deelgebied staat de individuele
expressie van elk bedrijf voorop. Elk bedrijf
vormt een eigen architectonische eenheid. De
herkenbaarheid van het bedrijf is van belang
en komt tot uitdrukking in vorm, materialisering
en reclame. De overgang van openbare ruimte
naar het bedrijf bestaat uit een groene berm of
hekwerk.

4. Oriëntatie
De panden zijn met de ingang op de straat
gericht. Over het algemeen staan de panden
parallel aan de straat.

5. Rooilijn
De panden staan in een strakke of licht
verspringende rooilijn. Door de terrein indeling
in strakke blokken en de ligging van de
hoofdmassa in een strakke rooilijn ontstaat
eenheid in uitstraling, ondanks de verschillen
in architectuur.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoogten van de hallen is beperkt en bijna
overal hetzelfde, namelijk ongeveer 9 meter.
De kantoren bij de grote hallen zijn vaak
anders van vorm met andere materialen. De
kantoorgedeeltes zijn aan de weg gelegen en
opgebouwd uit overwegend twee bouwlagen.

Aan- en bijbouwen
Voor het gebied geldt dat aan- en bijbouwen
nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte. Eventuele aan- en bijbouwen zijn
ondergeschikt aan de hoofdmassa en passend
binnen de architectuur van de
hoofdbebouwing.
Losstaande bijgebouwen (kleine loodsen)
komen terugliggend op het erf voor.

2. Dak
Hoofdmassa
Bijna alle panden hebben een platte
afdekking, al dan niet voorzien van een
overstek. Enkele panden hebben een andere
dakvorm, bijvoorbeeld een zadeldak.

Dakopbouw; dakkapel
Komt niet voor.

3. Gevelindeling
De gevelindeling is per pand verschillend. De
geleding is bij de meeste panden horizontaal.
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Daarbij geldt dat aan de voorzijde van de
panden open en toegankelijker zijn dan de zij-
en achtergevels. De entree is over het
algemeen eveneens gelegen aan de voorzijde.
De panden met een kantoorfunctie zijn
transparanter dan de panden met een opslag
of bewerkingsfunctie.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De gevel is uitgevoerd in verschillende
materialen zoals baksteen, hout en plaatwerk.
Enkele panden zijn uitgevoerd in wit of beige
gestuukt materiaal.

Dak
Het merendeel van de panden is voorzien van
een plat dak. Een enkel dak is uitgevoerd in
een bijzondere vorm en materiaal. De kleur
van dit dak is over het algemeen donker.

III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Normaal gedetailleerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Het materiaal en kleur gebruik in de gevels is
ingetogen. Bij enkele panden zijn
reclamezuilen toegevoegd of is er middels
letters aangegeven om welk bedrijf het gaat.
Het geheel is in stijl met de architectuur.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van de toevoegingen is
traditioneel of in de kleuren van het bedrijf. In
een aantal gevallen zijn accentkleuren gebruikt
(rood, geel) in het schilderwerk van kozijnen,
kolommen of reclame-uitingen.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
De bedrijven zijn niet alleen hun eigen visitekaartje
maar ook van Riel, door de ligging en zichtbaarheid bij
de entree van de kern aan de Alphenseweg. Deze weg
is een ruimte, die een betekenis heeft die het
deelgebied overstijgt. Om de samenhang van deze
ruimte met de aanliggende bebouwing aan deze
ruimte op lange termijn te garanderen dient qua
welstandsbeleid de nadruk te liggen op behoud van
het bestaande beeld en de relatieve eenheid van
bebouwing (welstandsniveau 2: regulier).
Voor de overige straten, die nauwelijks bijdragen aan
de herkenbaarheid en identiteit van de totale
gemeente, wijk en buurt wordt in de toekomst een
soepel welstandsniveau voorgestaan;
welstandsniveau 3.

Welstandsniveau
Voor dit gebied geldt een regulier (niveau 2) en soepel
(niveau 3) welstandsniveau.



206 Ligging deelgebied in Riel



207

5.7.24. G1c Parken, groengebieden en sportcomplexen

Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.24.  G1 : Parken, groengebieden en
sportcomplexen

Gebiedbeschrijving

I. Hoofdaspecten: relatie en omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
Karakteristiek Open groen gebieden met

enkele functionele gebouwen.
Functie Sportaccommodatie.
Atmosfeer Groen gebied in een landelijke

setting.

2. Structuur
Ten noorden van de kern Riel ligt het
sportcomplex met tennisvelden en in het
zuiden ligt een voetbalcomplex en het
verenigingsgebouw van de scouting. Bij het
voetbalveld ligt een kleine accommodatie
waarin de kleedkamers en de kantine
gehuisvest zijn. Ook het tenniscomplex heeft
een kantine en een omkleedruimte.

3. Architectonische eenheid
De architectonische eenheid beperkt zich tot
het gebouw in haar groene omgeving. Het
terrein is afgezet met een groene
erfafscheiding en hekwerk.

4. Oriëntatie
Het gebouw is gelegen op korte afstand tot de
straat. In de direct omgeving is een grote
parkeervoorziening aanwezig. Het gebouw is
erg in zichzelf gekeerd en heeft geen binding
met haar omgeving.

5. Rooilijn
Het complex ligt vrij in het veld.

II. Deelaspecten: massa en vorm

1. Massa en hoogte
Hoofdmassa
De hoofdmassa bestaat uit één bouwlaag met
een plat dak. Het geheel is uitgevoerd in
baksteen.

Aan- en bijbouwen
Er zijn geen aan- en bijbouwen.

2. Dak
Hoofdvorm
Het gebouw is voorzien van een plat dak.

Dakopbouw; dakkapel
n.v.t

3. Gevelindeling
De gevels van de voetbalvereniging zijn
gesloten en slechts op enkele plaatsen
voorzien van een raam. De entree is
terugliggend ten opzichte van de gevelwand. In
dit voorportaal is een hekwerk aanwezig. Het
gebouw van de tennisvereniging heeft een
meer open structuur met grote glaspartijen.

4. Materiaal- en kleurgebruik hoofd- en
bijmassa’s
Gevel
De gevel van de voetbalvereniging is
uitgevoerd in gele tint baksteen. Het
verenigingsgebouw van de tennisclub is wit
geschilderd.

Dak
Het platte dak is afgezet met een grijze, smalle

   dakrand.
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III. Detailaspecten

1. Mate van detaillering (weinig, normaal of
zeer gedetailleerd)
Weinig gedetailleerd.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
Op de gevel zijn reclame uitingen aanbracht en
er is een schotel toegevoegd op het dak. Het
terras van de tennisvereniging kent een semi-
permanente overkapping.

3. Kleurgebruik toevoegingen
Het kleurgebruik van het reclamebord is geel
met rood.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid
Het groene karakter van alle gebieden is het
belangrijkste kenmerk. Aandacht voor de groene
buitenkant van een gebied is nodig. Waarbij gestreefd
kan worden naar een open en transparante aansluiting
met de omgeving of juist een groene afscherming. De
vorm van de groene buitenkant heeft te maken met de
ligging en de functie van het gebied binnen de kern.
Voor de bebouwing geldt dat deze functioneel is,
relatief laag en in samenhang met de groene omgeving
dient te zijn.

Welstandsniveau
Voor de gebouwen in deze gebieden is een soepel
welstandsbeleid van toepassing (welstandsniveau 3).
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Welstandsniveau 1 : Streng
Welstandsniveau 2 : Regulier
Welstandsniveau 3 : Soepel
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5.7.25. G8 Buitengebied
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5.7.25. G8 - Buitengebied

Gebiedsbeschrijving

I.           Hoofdaspecten

In het buitengebied wordt de structuur sterk
bepaald door de beekdalen die het landschap
van noord naar zuid doorkruizen. Een aantal
bebouwingslinten lopen evenwijdig aan de
beken. De historische linten van Goirle en Riel
maken deel uit van deze structuur, maar
behoren door hun dichte en verstedelijkte
karakter tot een ander deelgebied. De
bebouwingslinten in het buitengebied kennen
een open karakter met her en der bebouwing
(overwegend agrarisch). De (agrarische)
bebouwing staat aan de weg en gronden lopen
door tot aan de beek. In het buitengebied zijn
tevens een aantal dwarsrelaties te herkennen
(bijvoorbeeld tussen Goirle en Riel en tussen
Riel en Gilze).De dynamiek in dit gebied is
beperkt. Door het beperkte aantal (nieuwe)
burgerwoningen wordt het beeld nog sterk
bepaald door de (historische) boerderijen.

Langs de linten wisselen dicht bebouwde
stukken en meer open delen elkaar af. De
dicht bebouwde stukken geven een meer
besloten beeld door een combinatie van
bebouwing en opgaand groen. Langs de
bebouwingslinten komen diverse typen
boerderijen naast elkaar voor. De historische
boerderijen zijn te herkennen aan de
aaneenschakeling van woonhuis en stal.
Hierbij komt zowel de kop-hals-romp- als de
langgevelboerderij voor. Vaak zijn hier in de
loop der jaren stallen van verschillende
omvang en materialen toegevoegd. De
nieuwere boerderijen kenmerken zich door een
losstaande bedrijfswoning met daarachter de
stallen. Deze bevinden zich overwegend achter

het woonhuis en zijn vaak grootschalig van
opzet.
Aan de linten (zie aanduiding op de kaart) is
de hoofdbebouwing georiënteerd op het lint.
De bebouwing is parallel aan of haaks op het
lint gesitueerd.

In het buitengebied van de gemeente Goirle
zijn tevens diverse natuurgebieden aanwezig:
De Brakelse Heide, de Regte Heide en de
Beekse Heide.
Kenmerkend voor de natuurgebieden is de
aanwezigheid van groen, open ruimte, water,
etc. Er is niet of nauwelijks bebouwing
toegestaan en aanwezig. Indien bebouwing
aanwezig is dan sluit deze in architectuur aan
op het landschap of staat los daarvan aan de
rand van het natuurgebied. Daarnaast komen
utiliteitsgebouwen voor, zoals schakelkasten,
trafohuizen, etc.

II. Deelaspecten

De woningen en de schuren en stallen hebben
overwegend een zadelkap. De kop-romp-
boerderijen staan overwegend dicht op de weg
en zijn georiënteerd op de privé-buitenruimte
aan de zijkant van de woning. De
langsgevelboerderij en de vrijstaande
woningen zijn georiënteerd op de straat,
waarbij de voorruimte een open groene
invulling heeft. De erfafscheiding is groen
(voornamelijk hagen) met soms gebouwde
toegangspoorten.

De aanwezige bebouwing is functioneel:
eenvoudig van vorm en uitstraling.
Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige
hoofdvorm. De voorgevel loopt evenwijdig aan
de aangrenzende perceelsgrens.
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Er is er een verschil in representativiteit, die
veelal samenhangt met de functie en zich toont
in de vormgeving en gevelindeling. Zo heeft
een loods een gesloten gevel.
Veel bebouwing is voorzien van een plat dak of
eenvoudige kapvorm (zadeldak).
Kleur- en materiaalgebruik zijn afhankelijk van
de functie van het gebouw en het gebied.
Waarbij soms sprake is van inpassing in het
landschap of het tegenovergestelde –
contrasterend met het landschap.

De architectuur van eventuele bebouwing in
natuurgebieden is afhankelijk van de
bouwperiode en de functie die wordt
gehuisvest. De gebouwen zijn individueel en
vrijstaand.
De hoogte van aanwezige gebouwen is één
bouwlaag, met een plat dak of kap.
De bebouwing staat vrij in de natuur of dicht bij
een ontsluitingsweg of –pad. Er is geen
specifieke rooilijn.

Woningen zijn functioneel en sober te worden
vormgegeven. De materialen en kleuren zijn
afgestemd op de omgevingskarakteristiek en
zijn in het algemeen traditioneel van karakter.
Reclame-uitingen op en aan het gebouw
komen niet voor.
Felle kleuren in de materialisering van gevel,
dak en toevoegingen komen niet voor in het
buitengebied. Op veel plaatsen is extra
aandacht is gewenst voor een verzorgde (en
groene) vormgeving van de erfafscheidingen.

III. Detailaspecten

De boerderijen in het gebied kennen een
‘normale’ detaillering
Het gaat hierbij om historische bebouwing met
weinig details. Wanneer het gaat om

historische boerderijen komen traditionele
toevoegingen voor; luiken, deurlijsten,
trasramen, een roedeverdeling in de ramen,
een uilebord.

De overige bebouwing in het buitengebied is
over het algemeen weinig gedetailleerd
Standaard bebouwing met weinig of geen extra
details in constructie en/of materiaalgebruik.
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Waardering, ontwikkelingen en beleid

De oorspronkelijke samenhang tussen
landschapstypen (beekdalen),
bebouwingsstructuur (bebouwingslinten) en
bebouwingstypologie boerderijtypen) is
herkenbaar aanwezig en een belangrijke
kwaliteit. De landschappelijke waarde van het
buitengebied is hoog. Ook de huidige
afwisseling van open en besloten stukken van
het bebouwingslint is waardevol. De gemeente
Goirle is altijd zuinig geweest op de
karakteristiek van het buitengebied en de maat
en schaal van de bebouwing in dit gebied. Er
is sprake van een relatief onaangetast
cultuurlandschap met hoge waarde

De verstedelijkingsdruk is in dit deelgebied
beperkt. Nieuwe vestiging zal hooguit
sporadisch voorkomen. Verbouw van
boerderijen voor woongebruik is te
verwachten. Uitbreiding of modernisering van
bestaande agrarische bedrijven is nodig voor
de continuïteit van het bedrijf. Voor deze
gevallen zijn in de volgende paragrafen
specifieke gebiedscriteria gemaakt.

Het accent van het beleid ligt bij landbouw. In
het gebied zijn ruime
ontwikkelingsmogelijkheden voor tuinbouw en
veehouderij. Naast de landbouw is ook ruimte
voor de ontwikkeling van bestaande functies.
In het kader van de reconstructie-wetgeving
wordt een studie gedaan om in het
buitengebied zogenaamde intensiverings-,
extensiverings- en verwevingsgebieden aan te
stellen. Het is denkbaar om op termijn de
gebiedsindeling en -criteria aan te passen aan
deze studie.

Welstandsniveau

Om de oorspronkelijke samenhang tussen
landschapstypen, bebouwingsstructuur en
bebouwingstypologie boerderijtypen te
behouden wordt een streng welstandsregime
(niveau 1) gevoerd. Deze is met name gericht
op de situering en oriëntatie van de
bebouwing, maat en schaal en materialisering
van gevel en dak. Kortom; het behoud van het
historisch waardevolle beeld.
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functioneel aangepaste erfbeplanting mogelijk
blijft.
De (openbare) ruimte in de directe omgeving
van de gebouwen en de bebouwing dienen als
geheel te worden gezien en als zodanig te
worden ingericht. Extra aandacht is gewenst
voor een verzorgde vormgeving van de
voorterreinen en erfafscheidingen c.q.
overgang van privé-terrein naar openbare
ruimte.

II. Deelaspecten: massaopbouw, gevel en
onderdelen

Massavorm
Eenduidige en eenvoudige massavormen zijn
uitgangspunt. (Nieuwe) bedrijfswoningen bij
agrarische complexen dienen een kloeke
uitstraling te hebben om niet te zeer weg te
vallen in relatie tot de grootschaliger
bedrijfsbebouwing.
Uitbreidingen aan de voor- en zijkant van een
hoofdgebouw dienen ondergeschikt te zijn aan
het hoofdgebouw en in maatvoering,
architectuur en detaillering afgestemd te zijn
op de vormgeving van gevel- en dakvlak van
de hoofdbebouwing.

Compositie massaonderdelen
Schuren en stallen moeten passen in de
landschappelijke omgeving. Een ndustrieel
karakter moet worden voorkomen of beperkt.
Mestsilo’s moeten in hoogte onder het  niveau
van de gemiddelde nokhoogte van de
bebouwing blijven.

Gevelindeling/kapvorm
Grote, lange en eentonige gevelvlakken
dienen te worden voorkomen. Dit kan door een
afwisseling van kleuren, materialen en/of
geleding van de gevelvlakken. Daarnaast

Specifieke gebiedscriteria voor
agrarische bedrijven en erven

Algemeen

De criteria richten zich op agrarische
bedrijven. Naast aandacht voor de gebouwen
zelf, is er aandacht nodig voor de uitstraling en
relatie van de bebouwing op en met het
landschap.

I. Hoofdaspecten: bebouwing en omgeving

Karakter en structuur (plaatsing/situering)
De (openbare) ruimte (het erf) in de directe
omgeving van de gebouwen en de bebouwing
dienen als geheel te worden gezien en als
zodanig te worden vormgegeven. Te grote kale
vlaktes, evenals lange rechte wegen
aangelegd over de volledige diepte van het
bouwblok of het perceel versterken het
grootschalige karakter van agrarische
complexen en dienen om die reden voorkomen
te worden.
Om te vermijden dat de agrarische
bedrijfsgebouwen zich als sterk afwijkende
bouwwerken in het landelijke gebied
manifesteren is een duidelijk verband tussen
het bedrijf en het omringende landschap
noodzakelijk.
Mestsilo’s en sleufsilo’s moeten zo gunstig
mogelijk worden gesitueerd ten opzichte van
de bestaande bebouwing zodat deze vanaf de
openbare weg zo min mogelijk in het zicht
vallen en opgenomen worden in de bebouwing
rond het erf.
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wordt een ongelede massavorm van maximaal
20x60 meter gehanteerd als richtlijn om een te
grote schaal te voorkomen. Bij een grotere
maat moet een geleding plaatsvinden in de
lengterichting, waarbij de maat van deze
geledingen groot genoeg moet zijn om
betekenis te hebben in relatie tot het gehele
bouwwerk. Bij schuren en stallen hoger dan 8
meter moet een geleding in de hoogte
plaatsvinden, bijvoorbeeld door een onderrand
in baksteen.
Kassen en schuren langs de openbare weg
moeten in schaal worden verfijnd door middel
van het aanbrengen van geledingen.
Hoofdgebouwen (woning en schuren) dienen
te worden uitgevoerd met een kap, bij
voorkeur een zadeldak. Voor woningen zijn
andere dakvormen voorstelbaar.

Materiaal en kleur hoofdmassa (vormgeving
gevelelementen)
Mestsilo’s mogen in kleurstelling niet sterk
contrasteren met de omgeving. Hetzelfde geldt
voor de aan te brengen afdekkingen.
Bij grote gevelvlakken dienen gedekte c.q.
donkere kleuren te worden toegepast.

III. Detailaspecten: detaillering, kleur- en
materiaal

De individualiteit en zelfstandigheid van de
bebouwing is het uitgangspunt voor
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik.
Detaillering en materiaal- en kleurgebruik van
de bedrijfswoning moet passen binnen de
omgevingskarakteristiek.
De detaillering (daklijsten, kozijnen, etc.) dient
eenvoudig doch zorgvuldig te zijn. Een gebouw
mag niet het karakter hebben van een
ongedetailleerde en standaard afgetimmerde
doos.

Nieuwe bedrijfsbebouwing bij agrarische
complexen dient functioneel en ingetogen te
worden vormgegeven. Daarbij zijn een
onopvallende materiaal- en kleurstelling
belangrijk, dat wil zeggen gedekte kleuren in
plaats van helle en felle kleuren.
Voor bedrijfshallen zijn damwandprofielplaten
toelaatbaar mits donker van kleurstelling.
Tunnelkassen moeten zorgvuldig worden
vormgegeven.
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Specifieke gebiedscriteria voor verbouwing van
een (voormalige) boerderij

Algemeen

De criteria bij verbouwing van een boerderij
richten zich op het behouden van de
karakteristieken van het pand en het erf. Naast
aandacht voor de gebouwen zelf, is er
aandacht nodig voor de uitstraling en relatie
van de bebouwing op en met het landschap.

I. Hoofdaspecten: bebouwing en omgeving

Karakter en structuur (plaatsing/situering)
- Bij de historische bebouwing in de vorm van

(voormalige) boerderijen is de huidige
onderlinge samenhang tussen de gebouwen,
opstallen en de relatie met de tuin en
erfbeplanting maatgevend. Het gaat hierbij
zowel om de verschijningsvorm als om de
plaatsing van de gebouwen ten opzichte van
elkaar (compositie).

- Bebouwing in de invloedssfeer van
monumenten dient een ingetogen en
terughoudende architectuur te hebben, waarbij
de waarde van het monument overeind dient te
blijven.

Oriëntatie en rooilijn
- Het voorterrein moet een groene uitstraling

hebben, vrij van gestalde of opgeslagen
goederen.

- Extra aandacht is gewenst voor een verzorgde
vormgeving van de voorterreinen en
erfafscheidingen c.q. overgang van privé-
terrein naar openbare ruimte. Gewenst is een
groene erfafscheiding, bij voorkeur met hagen
en/of bomen.

II. Deelaspecten: massaopbouw, gevel en
onderdelen

Massavorm
- Bij verbouwing van een boerderij dienen de

karakteristieken van het pand en het erf
gehandhaafd te worden. Het karakteristieke
onderscheid tussen het bedrijfsgedeelte en het
oorspronkelijke woongedeelte moet als
uitgangspunt genomen worden bij verbouwing.
Noodzakelijke aanpassingen dienen
bescheiden te zijn en zich te voegen naar het
karakter van het pand en de bestaande
gevelelementen.

- Uitbreidingen aan de voor- en zijkant van het
hoofdgebouw dienen ondergeschikt te zijn
hieraan, en in maatvoering, architectuur en
detaillering afgestemd te zijn op de vormgeving
van gevel- en dakvlak van de hoofdbebouwing.

Compositie massaonderdelen
- Bij verbouwing van een boerderij mogen

dakkapellen alleen op het oorspronkelijke
woongedeelte van de boerderij geplaatst
worden. De breedte van de dakkapellen dient
in ieder geval beperkt te zijn en de afdekking
moet afgestemd zijn op het karakter van de
boerderij. Het toepassen van dakramen heeft
de voorkeur omdat de oorspronkelijke
massavorm hierdoor zo min mogelijk aangetast
wordt.

Gevelindeling/kapvorm
- Bij verbouwing van cultuurhistorisch

waardevolle boerderijen is ommetselen niet
toegestaan. Bij verbouwing moet aan de
binnenzijde een spouwblad worden
aangebracht.

- Bij verbouwing van een boerderij moeten
oorspronkelijk aanwezige staldeuren
gehandhaafd blijven. Deze kunnen dienen als
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gevelopening om grotere ruimten aan te
lichten, zoals een woonkamer. Het kozijn moet
achter in de negge worden geplaatst met een
sobere indeling, bijvoorbeeld met een enkele
stijl in het midden. Door een donkere
kleurstelling van het kozijn wordt  het
oorspronkelijke beeld zo min mogelijk
aangetast.

- De oorspronkelijk aanwezige kap en
materialisering dienen te worden gehandhaafd.

Materiaal en kleur hoofdmassa
(vormgeving gevelelementen)

- Bij de historische bebouwing is het gebruik van
traditionele materialen uitgangspunt. Baksteen,
hout, natuursteen en gebakken pannen
moeten beeldbepalend zijn.

- Het kleur- en materiaal voor de hoofdmassa
moet aansluiten bij het oorspronkelijke
kleurgebruik. Het gebruik van helle en felle
kleuren is niet toegestaan

III. Detailaspecten: detaillering, kleur- en
materiaal

- De individualiteit en zelfstandigheid van de
bebouwing is het uitgangspunt voor detaillering
en het kleur- en materiaalgebruik.

- Het gebruik van aluminium profielen en/of
kozijnen is niet toegestaan, evenals overige
kunststof- en plaatmaterialen. Tenzij in
verschijningsvorm (maatvoering en oppervlakte
structuur) vergelijkbaar met traditionele
materialen.

- De oorspronkelijk aanwezige kap en
materialisering dienen te worden gehandhaafd.

Materiaal en kleur hoofdmassa (vormgeving
gevelelementen)

-         Bij de historische bebouwing is het gebruik van
traditionele materialen uitgangspunt. Baksteen,
hout, natuursteen en gebakken pannen moeten
beeldbepalend zijn.

- Het kleur- en materiaal voor de hoofdmassa
moet aansluiten bij het oorspronkelijke
kleurgebruik. Het gebruik van helle en felle
kleuren is niet toegestaan
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5.8. Gebiedsgerichte criteria

Ten aanzien van de hoofd-, deel- en detailaspecten van een bouwplan gelden voor elk gebied onderstaande criteria.
De mate waarin criteria van toepassing is per gebied verschillend en is vastgelegd in de paragraaf Waardering
behorende bij de betreffende gebiedsbeschrijving.

5.8.1. Hoofdaspecten: Relatie met de omgeving

1. Karakteristiek – Functie – Atmosfeer
- Afstemming van de plaats van het object op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.

2. Structuur
- Overeenstemming van de plaats van het object op het kavel met de ruimtelijk-functionele en architectonische

opzet van het object.

3. Architectonische eenheid
- Wanneer sprake is van meerdere bouwdelen: overeenstemming van de situering van de bouwdelen onderling met

de ruimtelijk-functionele en architectonische opzet van het object.

4. Oriëntatie
- Afstemming van de oriëntatie van het bouwwerk op het openbaar gebied conform de gebiedsbeschrijving

5. Rooilijn
- Afstemming van de plaats van het object op die van de belendingen.
- Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving*. Bij afwijkingen

zal een positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van een motivatie.

5.8.2. Deelaspecten: Massa en vorm

1. Massa en hoogte
a. Hoofdmassa
- Afstemming van de massavorm van het object op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen;
- Afstemming van de massavorm van het object op die van de belendingen;
- Een evenwichtige compositie van de massavorm van het object;

b. Aan- en bijgebouwen
- Wanneer sprake is van meerdere bouwdelen: een evenwichtige en samenhangende compositie van de bouwdelen

onderling.. Aandachtspunten: Schaal en maatverhoudingen (bijv. tussen gevelvlak en dakvlak), horizontaliteit-
verticaliteit, nokrichting en oriëntatie, kapvorm en dakhellingshoek, profielvorm;

- Afstemming van de compositie van de massa-onderdelen op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de compositie van de massa-onderdelen op de belendingen.
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- Evenwichtige verhouding van massa-onderdelen  tot de hoofdmassavorm(en)
- Evenwicht en samenhang in de compositie van de massa-onderdelen op zich. Aandachtspunten:  structurele

verwantschap (kenmerkende massaverhoudingen en hiërarchie), schaal en maat

Afwijkingen dienen een positieve bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving*. Bij afwijkingen zal een
positief welstandsadvies voorzien moeten zijn van een motivatie.

2. Dak
a. Hoofdmassa – dakopbouw
- Wanneer sprake is van meerdere bouwdelen: een evenwichtige en samenhangende compositie van de bouwdelen

onderling. Aandachtspunten: Schaal en maatverhoudingen (bijv. tussen gevelvlak en dakvlak), horizontaliteit-
verticaliteit, nokrichting en oriëntatie, kapvorm en dakhellingshoek, profielvorm;

- Afstemming van het dakvlak van het object op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen;

b. (dakopbouw), dakkapel
- Plaatsing van een dakkapel is slechts mogelijk wanneer wordt voldaan aan de objectcriteria qua maat en

positionering én wanneer in vorm, materialisering en detaillering nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met de
architectuur van de hoofdmassa en dakvlak.

3. Gevelindeling
- Afstemming van de gevelopbouw van het object op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen;
- Afstemming van de gevelopbouw van het object op die van de belendingen;
- Een evenwichtige compositie van de gevelopbouw. Aandachtspunten: Verhouding tussen verschillende

gevelvlakken, open-dicht-verhouding;
- Afstemming van de gevelindeling op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen;
- Afstemming van de gevelindeling op de belendingen;
- Evenwicht en samenhang in de gevelindeling op zich  Aandachtspunten; Plaatsing gevelelementen in het vlak,

open-dicht verhouding, verticaliteit - horizontaliteit hiërarchische verhoudingen tussen gevelelementen onderling
- Afstemming van de vormgeving van de gevelelementen op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de vormgeving van de gevelelementen op de belendingen.
- Vormgeving van de gevelelementen in dienst van de architectonische expressie van het gevelvlak
- Evenwicht en samenhang in de vormgeving van de gevelelementen op zich

4. Materiaal en kleurgebruik hoofdmassa
a. Gevel
- Afstemming van de materialen en kleuren van de hoofdvlakken op de gebiedskarakteristiek of de

beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de materialen en kleuren van de hoofdvlakken op die van de belendingen.
- Consistente toepassing van materialen en kleuren van de hoofdvlakken in dienst van de architectonische expressie

van massavorm en gevelopbouw.
- Evenwicht en samenhang in de materiaal- en kleurtoepassing op zich.
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b. Dak
- Afstemming van de materialen en kleuren van de hoofdvlakken op de gebiedskarakteristiek of de

beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de materialen en kleuren van de hoofdvlakken op die van de belendingen.

* Om te grote contrasten met bestaande omgeving te voorkomen kan er in het algemeen slechts van één aspect tegelijk
worden afgeweken. Welstandshalve kunnen er, bij een van de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen afwijkend
bouwplan, nadere eisen gesteld worden t.a.v. situering, voor zover passend binnen het bestemmingsplan.

5.8.3. Detailaspecten

1. Mate van detaillering

- Afstemming van de detaillering van onderdelen op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.

- Afstemming van de detaillering van onderdelen op die van de belendingen.

- Consistente detaillering van onderdelen in dienst van de architectonische expressie van het object evenwicht en
samenhang in de detaillering van onderdelen op zich.

2. Materiaalgebruik toevoegingen
- Afstemming van de materiaalkeuze voor onderdelen op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de materiaalkeuze voor onderdelen op die van de belendingen.
- Consistente materiaalkeuze voor onderdelen in dienst van de architectonische expressie van het object
- Evenwicht en samenhang in de materiaalkeuze voor onderdelen op zich.

3. Kleurgebruik toevoegingen
- Afstemming van de kleurkeuze voor onderdelen op de gebiedskarakteristiek of de beeldkwaliteitseisen.
- Afstemming van de kleurkeuze voor onderdelen op die van de belendingen.
- Consistente kleurkeuze voor onderdelen in dienst van de architectonische expressie van het object
- Evenwicht en samenhang in de kleurkeuze voor onderdelen op zich.




