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Het voor u liggende beeldkwaliteitsplan geeft de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling weer van de 
woningbouwlocatie Binnenduin-Zuidelijk Veld in 
de gemeente Beverwijk. Nu het Noordelijk Veld is 
voltooid, en het Middenveld in ontwikkleling is, 
is het tijd de bestaande plannen voor dit deel van 
Binnenduin uit te werken. Het woonprogramma 
bestaat hier volledig uit bouw in particulier 
opdrachtgeverschap op individuele kavels 
(of in bijzondere gevallen twee-onder-één-
kapwoningen).

Het accent van dit beeldkwaliteitsplan ligt 
op de verschijningsvorm en de beeld- en 
belevingskwaliteit. Het plan is aan te merken als 
een ruimtelijk facetplan, dat deel uitmaakt van het 
totale beleid en de integrale planontwikkeling van 
de nieuwe woonwijk. 

Het totale ruimtelijke beleid voor de locatie 
bestaat uit het stedenbouwkundig ontwerp, het 
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. 
In het stedenbouwkundig ontwerp wordt de 
voorgestane ruimtelijke structuur van de locatie 
weergegeven. Het bestemmingsplan vormt het 
kader, waarin het stedenbouwkundig ontwerp 
in juridisch planologische zin is verankerd. Het 
beeldkwaliteitsplan dient als leidraad voor de 
architectonische uitwerking en de inrichting van de 
(openbare) ruimte. 

Inleiding
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Binnenduin



Topografische kaart, begin twintigste eeuw



Het plangebied, gelegen in de binnenduinrand, kent 
een rijke geschiedenis. De natuurlijke verschillen tussen 
de duinen, de strandwal en de strandvlakte hebben 
een grote invloed gehad op de ontwikkeling ervan. In 
de loop der eeuwen is een landschap ontstaan met een 
geheel eigen karakter en een grote ecologische rijkdom.

De ordening van de verschillende functies in het 
landschap zorgt voor samenhang en herkenbaarheid. 
Oude wegen, waterlopen en perceelsgrenzen vormen 
een karakteristiek patroon van lijnen en verbindingen 
die zowel evenwijdig aan de kust lopen als dwars 
daarop.

Binnenduin ligt tussen de duinen en de westrand 
van Beverwijk op de lager gelegen strandvlakte. 
Voordat de vruchtbare geestgronden voor tuinbouw 
werden gebruikt was het gebied onderdeel van de 
buitenplaats Westerhout. Deze buitenplaats bestond 
uit een aangelegd parkbos, duingebieden en agrarische 
gronden. In de loop van de 19e eeuw werden de 
agrarische gronden verkocht en werd het gebied in 
kleinere percelen verdeeld die werden omzoomd 
door hagen en houtsingels. Het graven van kleine 
waterlopen maakte het gebied geschikt voor tuinbouw. 
Deze waterlopen (onder te verdelen in rellen waarin 
permanent kwelwater uit de duinen wegstroomt en 
greppels die er alleen zijn voor lokale ontwatering 
en daarom ook droog kunnen staan) zijn nog steeds 
aanwezig. Door de schaalvergroting in de loop van de 
20e eeuw zijn de houtsingels en hagen grotendeels 
verloren gegaan. Dit proces heeft het kleinschalige, 
relatief open landschap opgeleverd dat tot op de dag 
van vandaag goed is te herkennen.

Hagen

Windsingels en rellen

Open velden en tuinbouw
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Luchtfoto, vanuit zuiden



De luchtfoto hiernaast toont het hiervoor beschreven 
kleinschalige gebied. Hier en daar zijn enkele 
windsingels en hoge hagen te onderscheiden. De 
duinrellen en greppels, die voornamelijk in oost-
westrichting lopen, zijn moeilijker te zien, maar een 
oost-west lopend patroon waar ze deel van uitmaken 
is duidelijk waarneembaar

Langs de randen van het plangebied staat bebouwing,   
voornamelijk uit de vorige eeuw. Aan de westzijde 
heeft dit de vorm aangenomen van een karakteristiek 
lint uit de jaren dertig, aan de oostzijde van een 
klassieke jaren-zeventigwoonwijk. Rijwoningen, 
twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen zorgen 
rondom voor een gevarieerd beeld. Opvallend is de 
diversiteit in kapvorm en kleurgebruik. Recent is aan 
de noordzijde een aantal woningen met rieten kap 
gebouwd.

2 Huidige situatie
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Rijwoningen Creutzberglaan

Vrijstaand huis

Vrijstaande woningen langs de Brederodelaan uit de jaren 70 
van de vorige eeuw

1
          





Het plangebied (rood op de kaart aangegeven)  ligt 
royaal binnen de randweg, aan de westzijde van 
Beverwijk. Via deze randweg is Binnenduin gemakkelijk 
bereikbaar, zoals op de kaart hiernaast goed is te zien. 
De Zeestraat lijkt de meest logische verbinding om 
zowel op de snelweg als in het centrum te komen.

3 Ligging in Beverwijk1
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Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld 
op 14 mei 2009 en door de uitspraak van de Raad van State op 
een aantal beroepsschriften op 9 februari 2011 onherroepelijk 
geworden.



De ontwikkeling van Binnenduin, voorheen bekend 
als Westelijk Beverwijk, kent een lange geschiedenis. 
In de jaren zeventig was het plangebied nog 
aangewezen voor de realisatie van de Westelijke 
Randweg. Gelukkig is daar in een later stadium 
een ander, verbeterd en meer westelijk gelegen 
tracé voor in de plaats gekomen, verder van de 
bebouwingsgrens. Hierdoor kwam het plangebied 
vrij voor een nieuwe ontwikkeling. In overleg met 
de regio en de provincie is vervolgens wonen als 
nieuwe logische bestemming gepresenteerd.

Sinds eind jaren negentig is de ambitie om aan de 
westkant van Beverwijk een nieuw woongebied met 
een eigen identiteit te ontwikkelen meer concreet 
gemaakt. Het moest een waardige overgang worden 
tussen de bestaande stad en het buitengebied. De 
stedenbouwkundige visie die vervolgens is gemaakt, 
heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan 
dat in 2009 is vastgesteld. Volgens het plan biedt de 
nieuwe wijk onder andere ruimte voor woningbouw 
in het hogere segment, zodat ook deze doelgroep 
binnen de gemeentegrenzen voldoende wordt 
bediend. In totaal worden er circa 225 woningen 
gerealiseerd.

4 Van randweg tot
    bestemmingsplan 1
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Binnenduin bestaat uit kleine buurtjes 
en een lint in het zuiden

Binnenduin ligt verborgen 
achter bestaand lint en woonbuurt

Binnenduin in de bestaande situatie



Kenmerkend voor Binnenduin is het kleinschalige 
orthogonale landschappelijk casco, dat onder 
andere bestaat uit doorgaande groenstructuren 
zoals de eerder genoemde rellen met begeleidende 
windsingels. Een tweede kenmerk is de enigszins 
verborgen ligging achter de bestaande bebouwing 
die zeer gevarieerd en kleinschalig is en een grote 
variatie in kapvormen kent.

Deze gegevenheden zijn leidend geweest voor de 
gekozen planopzet.

Kleine woonbuurtjes zullen inspelen op de bestaande 
verkavelingsstructuur. Binnen deze structuur zijn 
diverse invullingen mogelijk, waarbij ieder buurtje als 
een eenheid wordt ontworpen.

De reeks buurtjes wordt tot een eenheid gesmeed 
door een eenvoudige hoofdontsluiting in de vorm 
van een door de wijk slingerende weg waar ze op zijn 
ontsloten. Deze weg komt in een zeer royale groene 
parkstrook te liggen, die door het vrijwel ontbreken 
van geparkeerde auto’s een zeer rustige uitstraling 
zal krijgen.

De verborgen ligging is aanleiding te kiezen voor 
een opzet en sfeer die volledig anders is dan wat 
in de directe omgeving is te vinden: geen naadloze 
overgang, maar contrast. Dit geldt overigens 
alleen voor de hoofdopzet. Bij de keuze voor de 
uitstraling van de te bouwen woningen wordt de 
in de omgeving aanwezige, gevarieerde bouw met 
uiteenlopende kappen juist als bron van inspiratie 
gekozen.

Het zuidelijk deel vormt de uitzondering op de 
regel: de hoofdopzet sluit qua sfeer meer aan bij de 
bestaande linten zoals de Creutzberglaan.

5 Concept 1
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Noordelijk Veld

Zuidelijk Veld

Indicatieve verkaveling

Middenveld



Inmiddels is de eeste fase van Binnenduin al enige 
tijd voltooid. Dit Noordelijk Veld is een relatief kleine 
ontwikkeling. Het was uitgangspunt dit plandeel 
een eigen karakter te geven ten opzichte van de 
omliggende buurten en de rest van Binnenduin.
De architectuur is gevarieerd. Woningen met rieten 
kappen en erkers worden afgewisseld door woningen 
met gepotdekselde houten gevels. Ten noorden van 
deze vrije kavels heeft een projectontwikkelaar 26 
rijwoningen gerealiseerd.
 
Sinds 2017 wordt ook in het Middenveld gebouwd. De 
ontwikkeling is op dit moment (najaar 2018) in volle 
gang. Een aantal rijwoningen staat al, de woningen 
op de vrije kavels zijn allemaal af en op het woonveld 
in de noord-westhoek (“Tussen Duin en Tuin”) wordt 
gebouwd aan twintig twee-onder-één-kap- en vier 
vrijstaande woningen.

Tussen de buurtjes vormt de hoofdontsluiting met 
een losse begeleidende beplanting samen met de 
lijnvormige beplanting langs de (oude en nieuw te 
graven) rellen het ruimtelijk kader. De buurtjes zelf zijn 
steeds omkaderd met een haag, om op die manier het 
beeld van vrij in de groene ruimte liggende eenheden 
te benadrukken.

6 Eerdere Fasen: Noordelijk 
Veld en Middenveld 1
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Vrije kavels langs de Annie Palmenlaan

Woning in Noordelijk Veld

Vogelvlucht van woonveld Tussen Duin en Tuin
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Zuidelijk Veld





Het plangebied (aangeduid met blauwe stippel-
lijn) ligt ingeklemd tussen (de achterzijden van)
woningen langs de Brederodelaan, de Creutzberg-
laan en de Zeestraat, respectievelijk aan de oost-, 
de west- en de zuidzijde. Aan de noordzijde ligt de 
toekomstige centrale groen- en waterzone.

1 Plangrens 2
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Indicatieve verkaveling



2
          

Het Zuidelijk Veld heeft t.o.v. het overige Binnenduin 
een afwijkende opzet. Door de langgerekte en smalle 
vorm van dit plandeel is het elders toegepaste principe 
van vrijliggende woonvelden in een groene ruimte 
niet realiseerbaar. Hier is gekozen voor een centraal 
gelegen licht slingerende weg (de Kennemerlandrecht) 
waarop -in tegenstelling tot de Annie Palmenlaan- 
direct woningen zijn ontsloten. Het wegprofiel is smal 
gehouden, hetgeen de diepte van de kavels ten goede 
komt.

Net als in de andere delen van Binnenduin is duurzaam-
heid ook voor het Zuidelijk Veld een kernbegrip. Dit 
zal zowel op stedenbouwbouwkundig niveau als op 
dat van de individuele woning tot uiting komen. In 
paragraaf 7 van dit hoofdstuk komt duurzaamheid 
uitgebreid aan de orde.

2 Hoofdopzet
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De groenstructuur in hoofdlijnen: Bomen langs de Kennemerland- 
recht, een onregelmatige aangeplant in de groenzone aan de west-
zijde en begeleidende beplanting langs de rellen.

Links: bestaande rel

3 Openbare ruimte

In het Zuidelijk Veld is de omvang van de openbare 
ruimte beperkt, maar wordt dat gecompenseerd door 
de flankerende omvangrijke privé-kavels, die een 
overwegend groene uitstraling zullen krijgen. Niet 
alleen voor dit streefbeeld, maar ook omwille van de 
waterhuishouding en het lokale klimaat dienen de 
toekomstige bewoners te worden gestimuleerd hun 
tuinen zo groen mogelijk in te richten.

Wat betreft de centraal gelegen Kennemerlandrecht 
is, het maximale aan groen in het compacte profiel 
gestopt. De noodzakelijke parkeerruimte voor bezoekers 
is beperkt. Waar in de strook ruimte is voor een boom 
zal deze worden aangeplant. Het wegprofiel is met een 
breedte van 5 meter minimaal gedimensioneerd.

Achter de aan de westzijde gelegen woonkavels bevindt 
zich een smalle openbaar toegankelijke groenzone met 
waterloop, die deel uitmaakt van de recreatieve groen-
structuur in de wijk. Om hier ondanks de beperkte 
maat iets bijzonders te maken wordt gedacht aan een 
onderscheidende, karakteristieke beplanting. Samen met 
toekomstige bewoners wordt de keuze bepaald. Ook zal 
in deze zone speciale aandacht worden besteed aan de 
overgang tussen openbaar en privé. Om tot een coherent 
geheel te komen moet worden ingezet op een collectief 
toegepaste oplossing zoals bijvoorbeeld de aanplant 
van een haag op de erfgrens.  In verband met privacy in 
de achtertuinen moet deze twee meter hoog worden. 
Zo’n beeldbepalende haag zal door bewoners moeten 
worden onderhouden. Het is dus ook hierbij noodzakelijk 
hen te enthousiasmeren en zo te mobiliseren voor 
de zorg voor de uitstraling van hun buurt. Collectief 
geregeld onderhoud van de haag geeft waarschijnlijk de 
beste garantie op succes.

Ook in dit plandeel ligt een aantal korte oost-west 
georiënteerde (bestaande) rellen en greppels met 
begeleidende windsingels.
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De centraal door het gebied lopende Kennemerland-
recht sluit aan op de Annie Palmenlaan en maakt 
daarmee deel uit van de hoofdontsluiting van heel 
Binnenduin. In tegenstelling tot de noordelijk delen 
van de wijk ontsluit de weg direct aanliggende 
kavels. De weg zal aan de zuidzijde  aantakken op de 
Baljuwslaan.

Het in het noordelijk deel gelegen vrijliggende fietspad 
sluit aan de noordzijde van dit plandeel direct aan op 
de Kennemerlandrecht. Fiets- en autoverkeer rijden 
hier dus op dezelfde rijbaan.

Voetgangers hebben aan beide zijden van de weg een 
eigen strook.

4 Ontsluiting
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5 Parkeren

Op elk van de 39 kavels in het zuidelijk plandeel dienen 
volgens de voorschriften twee parkeerplaatsen te 
worden gerealiseerd. Bij een parkeernorm van 0,3 
voor bezoekers moeten er 12 parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte worden aangelegd. Deze kunnen 
verspreid over de Kennemerlandrecht worden 
gerealiseerd. Dit is exclusief de reservering voor 
parkeerruimte langs de Baljuwslaan (bedoeld voor 
overloop vanuit de Zeestraat), waar 19 parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd, en 6 plaatsen gekoppeld aan de 
Creutzberglaan.

Door de onregelmatige plaatsing van zowel bomen 
(zie H3, 3.1 Openbare ruimte) als parkeerplaatsen 
ontstaat een informeel beeld. Dit past bij de te 
verwachten grote variatie in de architectuur van de 
woningen.

29

Parkeren (indicatief ). Paars = op eigen terrein, Rose = bezoekers-
parkeren, in openbare ruimte  



6 Duurzaamheid

Binnenduin zal, zowel op het niveau van de steden-
bouw als op dat van de woningbouw, een duurzame, 
groene woonwijk worden. Met de volgende thema’s 
zal rekening worden gehouden:

1 Bestaande landschap
Door de bestaande landschappelijke structuur als 
uitgangspunt te gebruiken heeft het ontwerp een 
vanzelfsprekende samenhang met de omgeving. 
Bestaande rellen en windsingels worden opgenomen 
in het plan en routes, zoals de Plantage, lopen als 
vanzelfsprekend door in Binnenduin. 

2 Sociale cohesie
Op twee manieren wordt geprobeerd op stedenbouw-
kundig niveau de sociale cohesie te versterken. 
Ten eerste door kleine woonbuurtjes van 20 tot 40 
woningen te creëren en ten tweede door ieder buurtje 
naast privétuinen ook een gemeenschappelijk te 
beheren en te gebruiken plek aan te bieden. Dit kan 
in de vorm van een speelplek, een boomgaard of een 
moestuin. Op de plankaart is een aantal voorbeelden 
terug te vinden. Het Zuidelijk Veld beschikt over een 
(reeds bestaande) speelplek in  de noord-westhoek.

3 Minimalisering verharding
Om een zo groen mogelijke woonomgeving te creëren 
is het minimaliseren van verharding een belangrijk 
middel. Wegen worden zo smal mogelijk gemaakt en 
parkeren gebeurt waar mogelijk collectief.

4 Duurzaam watersysteem
Voor Binnenduin is een duurzaam watersysteem 
ontworpen. Het regenwater wordt in de centrale plas 
in het Middengebied gebufferd.  Zowel aan de west- 
als oostzijde van het Zuidelijk Veld liggen waterlopen 
die afwateren in die richting.

Passieve zonne-energie

PV-panelen en zonnecollectoren

Warmte- en koudeopslag
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6 Duurzaamheid

5 Materiaalgebruik
Er zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke 
materialen en materialen die weinig belastend zijn 
voor het milieu.

6 Benutten van zonnewarmte
Het wordt gestimuleerd om raampartijen, kassen en 
serres op de zon te oriënteren, om zo passief gebruik 
van de warmte van de zon te maken. Bijvoorbeeld 
in kas- en serrewoningen kan een luchtkolom verse 
lucht door de zon voorverwarmd, voordat die een 
woning in gaat. Door slim gebruik van materialen is 
het in de zomer in de kassen van de kaswoningen net 
zo warm als buiten.

7 Zonnecollectoren en PV-panelen
Zowel het gebruik van zonnecollectoren voor 
warm water als PV panelen voor de opwekking van 
elektriciteit wordt aangemoedigd. De oriëntatie van 
de woningen langs de Kennemerlandrecht is hiervoor 
zeer geschikt.

8 Gasloos bouwen
Afgezien van het duurzame aspect, is het rijksbeleid 
gericht op het afbouwen van het gebruik van aardgas 
voor koken en verwarmen. In het Zuidelijk Veld zal 
een aansluiting op het gasnet niet mogelijk zijn.

9 Warmte- en koudeopslag
Warmte- en koudeopslag dient in ieder bouwintitiatief 
te worden onderzocht op haalbaarheid.

2
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Passieve zonne-energie





Beeldkwaliteit

3
          



Bij de bouw van Binnenduin is het al genoemde 
betemmingsplan uit 2009 leidend. Het voorliggende 
beeldkwaliteitsplan geeft antwoord op de vraag 
hoe kan worden toegewerkt naar een aantrekkelijk, 
coherent totaalbeeld voor de wijk. Omdat de wijk 
wordt aangelegd in een deel van het tuindersgebied 
dat zich uitstrekt aan de oostflank van Heemskerk 
en Beverwijk, wordt ingezet op een beeld dat recht 
doet aan de karakteristieken van dit gebied. Hierbij 
moet met name worden gedacht aan de uitstraling 
van de architectuur en die van de openbare ruimte. 
Voor beide thema’s zal daarom eerst worden 
bekeken welke kwaliteiten karakteristiek en 
beeldbepalend zijn, om vervolgens deze kwaliteiten 
als inspiratie  voor de nieuwe ontwikkelingen in 
te zetten. Achtereenvolgens zullen hier de twee 
genoemde thema’s in de paragrafen 2 en 3 worden 
uitgewerkt.

1 Inspiratie

De uitdaging: ontwerp woningen die zijn 

geïnspireerd op  de tuinderswoning én die aan 

alle eisen van deze tijd voldoen.

Het kleinschalige tuindersgebied ten westen van Beverwijk en 
Heemskerk

Achergrond: F J IJserinkhuijsen, Gezicht in tuindersgebied De Kaag, 1944
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1 Inspiratie

Het tuindersgebied waar Binnenduin deel van 
uitmaakt kenmerkt zich door een kleinschalige 
verkaveling en vrijstaande bebouwing, vaak in linten 
maar ook geheel vrijstaand. Hoewel de architectuur 
voornamelijk traditioneel en sober in zijn detaillering 
mag worden genoemd, is er sprake van een grote 
variatie in bouwvormen. Meer dan eens is zo’n 
woning een tuinderswoning. Daarom zal dit type, 
dat een familie vormt met -binnen bepaalde marges- 
een uiteenlopende verschijningsvorm, als referentie 
worden gebruikt.

Van deze woningen lijken die met een lang en tot 
de eerste laag doorlopend zadeldak het best in 
hun omgeving te passen. Dit karakteristieke type 
is daarom als basisvorm gekozen bij de bouw van 
Binnenduin. Hiernaast staat uit verschillende tijden, 
een aantal voorbeelden uit de buurt. Een plat dak 
voor de hoofdbouw is ongewenst.

De dakhelling dient niet steiler te zijn dan 60o, en 
niet flauwer dan 30o, zoals in het bestemmingsplan is 
voorgeschreven. De steilste daken leveren vaak het 
meest karakteristieke beeld op. Een mansardekap (zie 
bovenste voorbeeld) behoort ook tot de mogelijk-
heden. Een kap met wolfseinden of een stolp past 
echter niet in het gewenste beeld en dient daarom te 
worden vermeden.

Andere woningtypen die niet passen bij de gewenste 
sfeer zijn typen geïnspireerd op de notariswoning 
en andere uitgesproken symmetrisch opgebouwde 
voorbeelden.

Hoewel in het gebied ook bollenschuren hebben 
gestaan, is dit gebouwtype voor de grotere woningen 
die in dit plandeel zullen verschijnen niet het 
gewenste voorbeeld.

Achergrond: F J IJserinkhuijsen, Gezicht in tuindersgebied De Kaag, 1944

Tuinderswoning, Beverwijk, ongeveer een halve eeuw geleden

De gewenste sfeer: een oudere woning aan de Bankenlaan met 
mooie details. Het rode dak komt vrolijk over.

Hoe langer het pannendak, hoe mooier

3
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2 Architectuur, typologie
          



Omdat in het Zuidelijk Veld maar liefst 39 vrijstaande 
woningen zullen worden gebouwd, wordt hier 
met een bescheiden aantal voorbeelden getoond 
dat binnen de gestelde randvoorwaarden niet 
alleen klassiek ogende woningen kunnen worden 
gebouwd, maar dat ook exemplaren met een 
uitgesproken en moderne uitstraling tot de 
mogelijkheden behoren.

Bergen aan Zee, architect: Maarten Min

Velp, architect: Koppens

Blaricum, architect: Boks
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Zoals al is opgemerkt is de detaillering van de 
tuinderswoningen in de omgeving van Binnenduin 
van bescheiden niveau. Uit een inventarisatie van 
tuinderswoningen is niet gebleken dat er regionaal 
gezien uitgesproken stijlen bestaan. Binnen één 
regio zijn de verschillen op detailniveau vaak al 
erg groot. Daarom zijn hiernaast ter inspiratie één 
voorbeeld uit de buurt en twee tuinderswoningen 
van buiten de regio afgebeeld, die qua typologie 
nauwelijks afwijken, maar dat door de detaillering 
een iets rijkere uitstraling hebben. Het bovenste 
lokale voorbeeld staat aan de Oosterweg in 
Heemskerk. Een erker en direct ernaast een 
terugspringende gevel, een kleine dakoverstek, een 
bloembak onder een raam en mooi kleurgebruik 
voor de kozijnen vormen de bescheiden maar goed 
passende details. Links zijn nog een paar ramen 
opgedeeld door glasroeden. De meegeverfde 
markies past goed bij het geheel. Op de middelste 
foto vallen een verspringing in de daklijn, een 
contrasterende plint en een ornament bij de 
dakkapel op. Bij het laatste voorbeeld zijn dat de 
verdiept liggende deur, de muurankers en alweer 
de kleurige lijnen in de gevel en de expressieve 
sluitstenen. Al deze details hebben gemeen 
dat ze ingetogen van karakter zijn; overdadige 
ornamentiek en frivoliteit ontbreken.

2.1 Detaillering

Een woning in tuindersstijl in Heemskerk. Terughoudend, 
maar volledig in stijl wat betreft de detaillering.

Tuinderswoning, Kotten. Een kenmerkend groot dakvlak, maar 
ramen met luiken en een ornament bij de dakkapel.

Tuinderswoning, Koedijk. 

Achergrond: eigentijdse detaillering met klassieke middelen:  releiëf in een baksteen muur

Maak een paar mooie details!
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Een zorgvuldig gebouwde, gloednieuwe tuinderswoning oude stijl, 
met mooie materialen, vormgeving en details.

Ondanks de moderne vormgeving toch verwantschap met de 
tuinderswoning door goed gekozen materiaalgebruik.

Dit voorbeeld laat zien hoe sterk het vormgevingsconcept is, mits 
voor de juiste materialen en kleuren wordt gekozen.

Natuurlijk materiaal dat mooi is en mooi 

veroudert is de beste garantie voor kwaliteit op 

de lange termijn
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Momenteel is het aanbod aan materialen waarmee 
een huis kan worden gebouwd enorm en is de 
verleiding om iets nieuws toe te passen groot. 
Omdat er met “de tuinderswoning” is gekozen voor 
een klassiek thema en er binnen het plangebied 
sprake is van veel kleine en individuele projecten, 
wordt ter voorkoming van een kakafonisch 
totaalbeeld, gepleit voor beheerst materiaalgebruik. 
Hierbij geldt de vuistregel dat er gebruik moet 
worden gemaakt van natuurlijke materialen in een 
kleur die van nature eigen is aan deze materialen. 
Wat betreft de grensgevallen: beton is -ook voor 
dakpannen- ongewenst; staal wordt toegepast in 
warme grijstinten.

Bij het gebruik van baksteen wordt gestreefd naar 
(relatief donkere) aardkleuren, waarbij de uitersten in 
wit, rood, geel en oranje moeten worden vermeden. 
Het gebruik van gladde steen en sterk contrasterend 
voegwerk is ongewenst.

Hout, tenzij gebruikt voor deuren en kozijnen of 
boeiboorden, wordt ongeverfd toegepast.

2.2 Materiaalgebruik
          



Het gebruik van zonnepanelen wordt in Binnenduin 
ten zeerste aangemoedigd, maar bij voorkeur 
geïntegreerd in het dak zoals de twee bovenste 
foto’s laten zien. Zonnepanelen kunnen worden 
geïntegreerd in bestaande dakbedekking. Het is 
echter ook mogelijk te kiezen voor dakpannen met 
ingebouwde zonnepanelen. Met name dit klassiek 
ogende alternatief past uitstekend bij de uitstraling 
van een tuinderswoning. Ook dakbedekking met 
een meer moderne uitstraling, zoals op de onderste 
foto, is goed denkbaar en zou een uitstekende 
combinatie kunnen vormen met zonnepanelen.

2.3 Zonnepanelen

Dakpannen met bijpassende zonnepanelen.

Dakpannen met klassieke uitstraling en geïntegreerde zon-
nepanelen.

Dakbedekking met een moderne uitstraling die uitstekend is te 
combineren met zonnepanelen.

bij nieuwbouw liever geen panelen “op” een 

pannendak

3
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Eerder is al geconstateerd dat het Zuidelijk Veld een 
a-typisch deel is van de nieuwbouwwijk Binnenduin. 
Van de belangrijkste landschappelijke elementen van 
het tuindersgebied zijn alleen een paar korte rellen 
met een bescheiden elzenbeplanting te vinden. Als 
voorbeeld voor de toekomstige Kennemerlandrecht 
kan het beste naar de Creutzberglaan worden gekeken. 
Hier bepaalt het gevarieerde groen in de voortuinen 
van de woningen het karakter. De flauwe bochten in 
de straat versterken dit effect: de straat buigt weg en 
in het perspectief komt er groen voor in de plaats. 
Straatbomen ontbreken overigens.

Deze kwaliteiten in acht nemen betekent dat de rellen 
(hoe kort ook) in ere moeten worden gehouden. Als een 
gevarieerde inrichting van voortuinen als kwaliteit wordt 
gezien moet de verschijningsvorm daarvan geheel aan 
de bewoners worden overgelaten. Dit betekent: geen 
gemeenschappelijk aangeplante haag.

Wat betreft beplanting langs de weg is het wél aanplan-
ten van bomen (met ondergroei) de betere keuze. Het 
past, het sluit aan bij diverse milieudoelstellingen en 
het levert met de juiste keuze een mooi beeld op, dat 
vooruitloopt op het effect wat de tuinen na vele jaren 
zullen hebben. In principe wordt uitgegaan van gebruik 
van hetzelfde sortiment als in de groenzone langs de 
Annie Palmenlaan. Er dient echter rekening te worden 
gehouden met de beperkte breedte van het profiel en 
van (sommige) voortuinen. Kleinere cultivars hebben de 
voorkeur.

Ook voor de smalle groenzone aan de westzijde geldt 
dat gebrek aan omvang (in de breedte) van deze zone 
moet worden gecompenseerd door een uitgeproken 
uitstraling. Eerder is al gepleit voor een homogene 
behandeling van de erfafscheiding aan de achterzijde; 
dit in tegenstelling tot de gewenste variatie bij de 
voortuinen.

3.1 Openbare ruimte,
      beplanting

De rellen functioneren nog als waterafvoer en moeten ook in 
het Zuidelijk Veld worden behouden.

Hetzelfde geldt voor begeleidende beplanting.
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3.1 Openbare ruimte,
      beplanting 3

          
Vanuit de gemeente wordt  gestreefd naar gebruik van
klinkerverharding, bij voorkeur waterpasserend. In de 
andere plandelen is voor weg en parkeerplaatsen gebruik 
gemaakt van roodbruine klinkers in dikformaat. Voor het 
Zuidelijk Veld ligt een keuze voor dezelfde steen voor de 
hand. Indien aanwezig, kan een doorlopende stoepband 
de stoep markeren. In aansluiting op het groene, 
landelijke karakter van de wijk heeft klinkerverharding 
ook de voorkeur voor fiets- en voetpaden. Vrijliggende 
voetpaden (zoals in de westelijke groenzone)kunnen in 
schelpenverharding worden uitgevoerd.

Bij een eventuele alternatieve kleurkeuze van de 
klinkerverharding moeten de meest extreme tinten 
rood en zwart en lichte tinten in het algemeen worden 
vermeden.

3.2 Verharding

Klinkers voor de weg en eventueel als alternatief voor asfalt ook 
voor het fietspad, dat vooral recreatief van karakter is.

Klinkers voor weg en trottoir, met daartussen een stoepband.

Een schelpenpad en een extensief onderhouden rand, een goede 
combinatie.
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In het bestaande binnenduin spelen de genoemde rellen 
een belangrijke rol in de waterhuishouding van het
gebied. Ze functioneren niet alleen als afvoer van water 
dat ondergronds vanuit het westelijk gelegen duingebied 
toestroomt, maar hebben ook een drainerende functie 
voor het gebied zelf. Al zullen in de toekomstige situatie 
de nieuwe woningen misschien op licht opgehoogd 
terrein verder boven het grondwater worden gebouwd, 
behoud van de rellen zal -los van de landschappelijke 
kwaliteit die dat oplevert- ook in de nieuwe situatie een 
bijdrage blijven leveren aan de ontwatering van het 
gebied.

Indien mogelijk moeten er (los van een laatste karakteris-
tieke knik) flauwe taluds langs de rellen worden aan-
gelegd. Ze zullen bijdragen aan een de ontwikkeling van 
een gevarieerde flora en fauna.

Stromend water in de rellen

De mooiste natuurvriendelijke oevers hebben een zeer flauw talud.

Het water in de rellen stroomt! Dat is leuk!

3.3 Water

42



3.3 Water

Ter inspiratie: Veel hout, tijdloos

Voortbouwen op wat er al is: het gebruikte armatuur in het 
Noordelijk Veld.

3.4 Straatmeubilair

Passend bij het ingetogen karakter van Binnenduin, 
geldt voor het straatmeubilair: geen exoten. Het 
beeld van de wijk zal met al zijn puntdaken en 
verwijzing naar de tuinderswoning tot op zekere 
hoogte traditioneel overkomen. Hierbij passend 
moet ook het staatmeubilair en de straatverlichting 
een zekere ingetogenheid uitstralen. Wat dat 
precies betekent is moeilijk te omschrijven, maar 
(felle) kleuren, ornamenten en “krullen” aan poten 
of masten horen daar niet bij. Kernbegrippen 
zijn: tijdloos, degelijk, natuurlijk (m.b.t. gebruik 
materialen).
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colofon

in opdracht van:

Gemeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
T   0251 256256
I    www.beverwijk.nl

De Ruyterkade 107
1011 AB Amsterdam
T   020 5353070
E   info@bf-as.nl
I    www.bf-as.nl

september 2018
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