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‘aanvulling op de
welStandSnota project ‘t Suyt’

De gemeente is voornemens de kaveluitgifte van ’t Suyt  zelf te verzorgen 
en zal deze grotendeels als vrije kavels in de markt zetten. Vrije kavels voor 
vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen. Maar ook een bijzonde
woonprogramma in het centrale deel, met bijvoorbeeld kleinschalige rijtjes of 
een appartementenboerderij. 

De vrije kaveluitgifte betekent dat mensen zelf hun eigen woning mogen 
bouwen. Dit betekent een grote mate van vrijheid voor de individuele 
woonwensen. Woonwensen die elders in de stad of het dorp niet worden 
geboden. Wie een vrije kavel koopt in ’t Suyt, kiest voor het landelijk wonen. Me
al die bijbehorende sfeerkenmerken zoals een groene plattelandsomgeving, 
rust, open ruimte, gemoedelijkheid, buurtschap en veiligheid. Wonen in een 
open ruimte, de polder, met veel contact met groen, water en natuur.

De stedenbouwkundige opzet van ’t Suyt en de bijbehorende informele en 
landelijke inrichting van de publieke ruimte borgen de landelijke sfeer van de 
omgeving. De regels van de kaveluitgifte zorgen voor het behoud en versterken
van die identiteit.

De aanvulling op de welstandsnota project ‘t Suyt is bedoeld als toetsend 
beleidsinstrument en tegelijkertijd als inspirator. Het geeft richting aan 
de uitwerking van de vrije kavels en stelt de kaders vast waarbinnen deze 
uitwerking van de architectuur en inrichting van de kavel dient plaats te vinden
Het stedenbouwkundig plan en  de aanvulling op de welstandsnota project
‘t Suyt zijn in één hand ontwikkeld en laten zich ook als zodanig verklaren.

DE BUURTEN VAN ‘T SUYT

’t Suyt is als plangebied te klein (40-70 woningen) om van geheel 
verschillende identiteiten te spreken. Binnen de locatie zal eerder sprake 
zijn van nuanceverschillen binnen de sfeer van het landelijk wonen. Het 
stedenbouwkundig plan onderscheidt de volgende buurten:

- De Velden: twee door hagen omrande gebieden aan de Toernooiweg, met 
een formele (straat) en een informele (erf) zijde.

- Het Waterlint: de zone met woningen langs de Plasweg, met, in ieder geval, 
een oriëntatie op de Plasweg.

- De Waterplas: het einde van de lange richtingen van de slagen, waar de 
kavels en woningen de richting van het landschap volgen tot aan het water.

- Het Landelijk Ensemble: het groene hart van ’t Suyt, introvert of extravert, 
schakel tussen vroeger en nu, en knooppunt van richtingen

Voor de volgende onderdelen van ’t Suyt zal voor alle buurten of per buurt 
verschillend de aanvulling op de welstandsnota project ‘t Suyt  worden 
omschreven:

- Kavelpaspoort: kavelrichting, kavelindeling, kavelgebruik
- Architectuur: bouwvolume, dakvorm, bouwhoogte, aan-, uit en bijgebouwen, 

materialisering, oriëntatie en  entree. 
- Buitenruimte: entree en erfafscheiding

De exacte invulling van het centrale deel van het plan, het ‘Landelijk Ensemble’ 
is onderwerp van nadere uitwerking. Daarom is er een onderscheid in de mate 
van precisie in de richtlijnen voor de vrije kavels van ‘t Suyt en de gewenste 
flexibiliteit in de programmatische uitwerking van dit plandeel. Daar waar 
mogelijk worden aanvullend de criteria voor het Landelijk Ensemble benoemd. 
In zijn algemeenheid wordt bij de nadere uitwerking van het centrale deel 
specifiek aandacht gevraagd voor de vormgeving van dit plandeel in relatie tot 
de overgang naar de omgeving. In de aanvulling op de welstandsnota project
‘t Suyt zal hier nadrukkelijk op worden gestuurd en getoetst.
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KAVELPASPOORTEN

Algemeen:

’t Suyt is een ruim opgezette wijk, met veel groen en water. Een rustige 
sfeervolle en landelijke wijk. Deze informele, ruime landelijke sfeer wordt 
versterkt door het zichtbaar maken en benadrukken van de groene openbare 
ruimte en de tuinen. Dit gebeurt ondermeer door de bebouwing vrij op de 
kavel te plaatsen en te omringen met tuinen. Door de rooilijn naar achteren 
te leggen, bepalen de tuinen mede het groene beeld van de straten. Aan- uit- 
en bijgebouwen maken onderdeel uit van de hoofdvorm, repeteren deze of 
zijn anders geplaatst, zodat de tuin rondom door kan lopen. Privacy is een 
belangrijke toetsingsfactor. Bomen, hagen, brede bermen bepalen hier het 
straatbeeld. De auto is ondergeschikt in de ruimte. Parkeren gebeurt op eigen 
terrein of incidenteel voor bezoekers in het openbaar gebied. Ook de kavels 
dragen bij aan het groene landelijke beeld van de locatie. Door groene hagen 
en voortuinen, diep genoeg voor volwassen bomen. 

Een gevarieerd beeld:

De plaatsing van de woningen is gevarieerd: voor de Velden en het Waterlint 
kan dit parallel of haaks op de straat. De bebouwing aan de Waterplas volgt in 
haar richting de lange lijnen van het landschap. Het Landelijk Ensemble toont 
zich eigenwijs in haar opzet en zorgt daarmee voor een verbijzondering in de 
doorgaande structuur van ‘t Suyt. 

Een verspringing van rooilijnen en daklijnen versterkt het gevarieerde beeld. 
Uitbreiding van de kavelgrootte kan door verbreding of samenvoeging van 
kavels. 

Voorkanten:

Als voorkanten van de kavels worden die randen gezien die grenzen aan 
openbaar gebied en waar ook de ontsluiting van de kavel plaatsvindt. Specifiek 
aandacht behoeven de kavels langs de Plasweg: hier is sprake van een dubbele 
orientatie, maar wordt ten allen tijde de zijde van de Plasweg als voorzijde 
beschouwd.

Bouwvolume

- Bebouwing staat rondom vrij op de kavel.
- Bebouwing kent in lengte/breedteverhouding een duidelijke richting op de 

kavel, haaks of parallel aan het landschap. Voor de Waterplaskavels ligt die 
richting vast: deze volgt de richting van het landschap.

- Onder één bouwvolume wordt verstaan: vrijstaande woningen, 
tweeondereenkapwoningen. Semi-vrijstaande woningen zijn ongewenst

- Kleine geschakelde woonvormen zijn alleen toegestaan in de enclave. Ook 
hier worden de kleine rijtjes gezien als één bouwvolume. 

- Tuinen dragen bij aan het groene landelijke karakter van ’t Suyt. 
- Bebouwing met de voorzijde gericht naar het openbaar gebied. Extra 

aandacht voor hoekkavels en de dubbele oriëntatie langs de Plasweg en de 
Waterplas.

- Aandacht voor een maximale oriëntatie van de woning op de straat.
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Dakvorm:

- Een (variatie op het) zadeldak is verplicht. Mogelijke variaties: 
zadeldak, zadeldak met wolfseinden, samengestelde dakvormen als 
bijvoorbeeld mansardedak, schilddak, stolpdak en gebroken dakvormen. 
Dakvormen, die geen afgeleide zijn van het zadeldak, zoals platte daken, 
lessenaarsdaken e.d. zijn uitgesloten. 

- De standaard dakhelling ligt globaal tussen de 45 en 55 graden. Voor het 
wonen langs het Waterlint en de Waterplas wordt nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor de vormgeving van het dak als “vijfde gevel”.

- De dakrichting is afwisselend haaks of parallel op de richting van de straat, 
m.u.v. de Waterplas: hier versterkt de dakrichting de structuur van het 
landschap door deze richting te volgen. 
 

Verbijzondering van het bouwvolume:

- Garages zijn onderdeel van het hoofdvolume of staan vrij, maar in vorm 
gerelateerd aan het hoofdvolume.

- Overige aan-, uit- of bijgebouwen zijn of onderdeel van het hoofdvolume, of 
afgeleide van het hoofdvolume.

- Bij het ontwerp van het hoofdvolume worden indien gewenst de 
architectonische verschijningsvorm van aan-, uit-, en bijgebouwen (incl, 
dakkapellen) verkend en ter informatie voorgelegd.

- Aan-, uit- en bijgebouwen zijn onderhevig aan privacyrechten van de buren.

MATERIALISERING EN KLEUR

Gevel:

- Toe te passen materialen zijn gemêleerde baksteen met textuur en 
aandacht voor de metselvoeg. Daarnaast is ook hout, glas en metaal 
mogelijk en combinaties van bovenstaande materialen. 

- Het kleurgebruik richt zich op warme verzadigde aardetinten en/of donkere 
kleuren. Kleurgebruik bij schilderwerk is terughoudend en neutraal. Per 
bouwvorm is gekozen voor één grondtoon. Zwart, antraciet en groen hebben 
de voorkeur. Wit gekeimde muren of stucwerk is niet toegestaan in ’t Suyt, 
m.u.v. het Landelijk Ensemble.

Dak:

- Daken hebben natuurlijke verzadigde of donkere kleuren. Keramische 
dakpannen hebben de voorkeur, maar afhankelijk van de bouwvorm en stijl 
is ook riet, lei en hout mogelijk.

- Geglazuurde dakpannen zijn niet toegestaan.

Kozijnen:

- Bij hedendaagse en vernieuwende architectuur onopvallend en neutraal. 
Luiken eveneens.

- Bij historiserende architectuur aandacht voor kruiskozijnen, 
‘boerenkozijnen’ en de kleuren wit en donkergroen. Luiken eveneens. 

DUURZAAMHEID

De gemeente Waddinxveen is een voorstander van de toepassing van duurzame  
materialen en het toepassen van duurzame voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
groene daken en zonne-collectoren. Hiervoor wordt wel aandacht gevraagd 
voor de architectonische vertaling van deze duurzame voorzieningen.
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TUIN, PARKEREN EN ERFAFSCHEIDINGEN

Tuin:

- Tuinen dragen bij tot het groene karakter van ’t Suyt.
- Voortuinen zijn tenminste zes meter diep en groot genoeg voor bomen.

Parkeren:

- Parkeren geschiedt op eigen terrein. Dit geldt voor tenminste twee 
parkeerplaatsen per woning voor de vrijstaande woningen en twee-onder-
eenkapwoningen. Voor de enclave wordt het parkeren eveneens opgelost 
binnen de eigen contour.

- Deze parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd en duurzaam in 
stand gehouden.

- Parkeren voor aanvullende functies op de kavel, zijnde niet wonen, worden 
eveneens volledig op eigen terrein gemaakt en in stand gehouden.

Erfafscheidingen:

- Erfafscheidingen naar openbaar gebied bestaan uit groene hagen. Deze 
worden door de gemeente aangelegd en door de bewoner overgenomen en 
duurzaam in stand gehouden.

- De onderbreking van een haag ten behoeve van de entree van de kavel, is 
maximaal 4,50 meter breed.

- Erfafscheidingen tussen percelen zijn groen, bestaan uit beplanting en 
worden door de bewoner aangelegd en duurzaam in stand gehouden.

- De hoogte van erfafscheidingen is aan de voorzijde van de kavel bepaald op 
1 meter, daarachter op 2 meter.

- Voor de kavels langs het openbaar water van de Plasweg en de Waterplas 
behoeft de relatie tussen water en kavel extra aandacht. Hier wordt geen 
groene erfafscheiding voorzien door de gemeente, wel een beschoeiing. 
Met de inrichting van de kavel en de positie van de woning op de kavel dient 
hier rekening mee te worden gehouden. Als voorbeeld: het hoogteverschil 
tussen tuin en water mag aan de zijde van de Plasweg in het talud worden 
opgelost door middel van terrassen richting het water, tot maximaal vier 
meter gerekend vanaf de waterlijn. 

Overige (kunst-)werken:

- Voor de kavels langs de Plasweg en de Waterplas is contact met het 
water wenselijk. Per kavel is één steiger en/of vlonder aan de waterkant 
toegestaan. Steigers en vlonders volgen de richting van het landschap. 
Vanuit de aanvulling op de welstandsnota project ‘t Suyt wordt de 
toepassing van vlonders toegejuicht. Hiervoor is wel toestemming van het 
waterschap vereist.

- Een eenvoudige autobrug vanaf de Plasweg is toegestaan mits 
ondergeschikt in beeld en onderhevig aan welstand. Vanuit het 
stedenbouwkundig plan gelden de volgende voorwaarden:

 o behoud van de bestaande bomen.
 o verkeerstechnische randvoorwaarden en toetsing.
 o randvoorwaarden en toetsing door het waterschap.
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landelijk wonen iS niet:
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Stijlgroep 

landschap en stedelijke ruimte 

Piekstraat 33 | 3071 EL Rotterdam

Postbus 50511 | 3007 JA Rotterdam

T (0)10 413 80 20 | F (0)10 213 37 38

W www.stijlgroep.com  

B www.landscapeisleading.com
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