Polderwijk
Parkkwartier (deelgebieden middencluster en waterrand)
Algemeen
Bebouwing

Kleur- en
materiaalgebruik
Reclameuitingen

- bijgebouwen die grenzen aan openbare ruimten (lanen,
straten, speelhoven, etc.) mogen uitsluitend in
metselwerk worden uitgevoerd, waarvan de kleur is
afgestemd op het hoofdgebouw;
- indien bijgebouwen zijn voorzien van een kap dienen de
kaphelling en dakbedekking te zijn afgestemd op die van
het hoofdgebouw.
- woningen met een kap: uitsluitend rode dakpannen
toegestaan;
- deze dienen te voldoen aan de loketcriteria die voor
reclame-uitingen zijn opgesteld.

Aanvullende criteria randbebouwing Groene Wig
Bebouwing

Detaillering,
kleur- en
materiaalgebruik

- uitsluitend eengezinswoningen die zijn vormgegeven als
individuele grondgebonden eenheid;
- herhalingen van woningblokken zijn beperkt toegestaan;
- geen aaneengesloten gevelwanden;
- uniforme erfscheidingen op grens met openbare ruimte,
die zijn afgestemd op architectuur van de woningen en
het ecologische karakter van de Groene Wig.
- natuurlijke materialen als zichtwerk toepassen
(bijvoorbeeld: hout, vegetatiedak, etc.)

Aanvullende criteria Kwartiermakerslaan
Bebouwing
- er dient sprake te zijn van een gevarieerde eenheid
(d.w.z. verschillende woningtypen, die wel familie van
elkaar zijn en daarmee een architectonische eenheid
vormen).
- architectuur moet combinatie wonen / werken mogelijk
maken, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen wonen en werken;
- er moet sprake zijn van een horizontale gevelgeleding;
- er dient sprake te zijn van een gevarieerde bouwhoogte
(niet hele blok gelijk van hoogte);
- hoeken van straten en woningblokken dienen
geaccentueerd te worden door middel van een
verbijzondering (bijvoorbeeld door een andere oriëntatie
van de hoekwoning, afwijkende entreepartij, gewijzigde
kappen, gevelindeling, erkers, een verspringing van de
rooilijn e.d.)
- bij hoekwoningen waarvan de zijdelingse perceelgrens
grenst aan openbaar gebied, dient de erfscheiding op die
perceelgrens onderdeel uit te maken van het ontwerp
van de woning;
- de overgang tussen privé-terrein en openbaar gebied
dient in het ontwerp van de woningen meegenomen te
worden (bijvoorbeeld in de vorm van plantenbakken).
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Aanvullende criteria Plantsoenen
Bebouwing
- bebouwing is georiënteerd op plantsoen;
- hoekwoningen die grenzen aan lanen, het
voorzieningencluster (MFA) of de groene corridor zijn
tevens daarop georiënteerd;
- er dient eenheid in de architectuur van de woningen te
zijn;
- er zijn verschillende woningtypen toegepast, wat tot
uitdrukking komt in de uitwerking van de gevel;
- een plastische gevelgeleding geeft de individuele
woning expressie;
- er is sprake van uniforme erfscheidingen die zijn
afgestemd op de architectuur van de woningen.
Aanvullende criteria Lanen
Bebouwing
- herhalingen van gelijke woningblokken en
architectonische elementen zijn niet toegestaan;
- er dient sprake te zijn van een gevarieerde eenheid
(d.w.z. verschillende woningtypen, die wel familie van
elkaar zijn en daarmee een architectonische eenheid
vormen).
- de opbouw van een woningblok is als volgt (van onder
naar boven):
- basement;
- middendeel, dit vormt een vlak, waarbij de
individuele uitstraling van de woningen door middel
van erkers en raampartijen tot uitdrukking komt;
- de afdekking zorgt voor eenheid in het woningblok;
- hoeken van straten en woningblokken dienen
geaccentueerd te worden door middel van een
verbijzondering (bijvoorbeeld door een andere
oriëntatie van de hoekwoning, afwijkende entreepartij,
gewijzigde kappen, gevelindeling, erkers , verspringing
van de rooilijn e.d.), waarmee de blokken als
architectonische eenheid worden afgewerkt.
- gesloten zijgevels zijn niet toegestaan;
- er is sprake van uniforme erfscheidingen die zijn
afgestemd op de architectuur van de woningen.
Aanvullende criteria Speelhoven
Bebouwing
- de bebouwing snoert de openbare ruimte in;
- de hoofdopzet van de Speelhof kent symmetrie;
- elke woning dient individueel herkenbaar te zijn;
- er is sprake van eenheid in de architectuur;
- er is sprake van uniforme erfscheidingen die zijn
afgestemd op de architectuur van de woningen en de
functie van de speelhof.
- bebouwing is georiënteerd op speelhof.
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Aanvullende criteria Woongebouwen
Bebouwing
- Waterrand:
- elk woongebouw is een op zich staande
architectonische eenheid;
- de woongebouwen staan op een lage plint;
- de belangrijkste gevels zijn georiënteerd op het water en
op de Kwartiermakerslaan;
- er zijn accenten op de kopgevels aangebracht. (Met
name bij bouwvolumes 1 en 4)
- Groene Wig
- er wordt voldaan aan de criteria die gelden voor de
randbebouwing Groene Wig;
- de bebouwing is georiënteerd op de Groene Wig;
- er zijn accenten op de kopgevels aangebracht;
- de bebouwing is op een lage plint geplaatst.

Welstandsnota gemeente Zeewolde
Gebiedsgerichte criteria - Polderwijk

