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Richtlijnen voor een architectonische beeldvorming 

�aast richtlijnen ten aanzien van l) het beeternminqeplan en 2) du,urzaam

bouwen wordt er voor het plan zvanenbalg een aantal richclijnen gesteld. ten 

aanzien van de architectonische beeldvondng, welke hierna worden ve:t111eld 

en toegelicht. 

In ·sarnenhan9 met een aantal ricbelijnen, die betrekking hebben op duurzaam 

bouwen, dient er op etedenbouw>Nndig niveau ook reeda een aantal maatrege

len te \f0rdeJ1 getroffen. 

Laag enexvieverbruik vraagt om compac�• zonnewa.r=te opv.ngende en teien 

weer en wind beecheratende vor,ngevi:g 1net daarbij behorende kleine raam

openingen aan de Jcoude kant en grotere raamopeningen aan de zonzijde; die 

zegt dus iets over de plaatsing van de won.in; op het perceel. 

i>e bebouwing 1110tt met bellende daken worden afgedekt (lie voorschriften 

bestemmingsplan), en in verband met de mogelijke plaatsing van zonnecollec

toren (zonneboilers> 11\0et e::m.aar gestreefd worden tenminste Eén dakvlak vu 

voldoende afmetingen op de 30U (z.z.o./z.z.v.) te richten. 

DakvlakJten, die gel>ru.iltt worden voor het plaataen van �onnecolletoren voor 

zonneboiler• 1110eten vrij liggen van cbstalcel.a die ach.aduv � �oorz&• 

ken. 

verder wordt bet karakter van het plan Zwa.nenbalg bepaald door het� 

. wicht tuasen het D&tuurlijk milieu en de bebouwing. Omdat c!e baX!DC>ni•

tu.aaen ecologische �egroeiing, vorm en kleur van groot belang zijn voor de 

sfeer in de wijk, dient een aantal materialen te worden uitgealot� voor 

9ebruik aan de buitenzijde: 



- betonsteen,

- beton gevelelementen;

- betonwanden,

- kalkzandsteen,

• gebroken kalkzandsteen;

- Eternit en kunst1tot gevelbeplacing;

- metalen gevel.beplating;

- kunst.stof kozijnen, ramen en deuren;

- betonpannen (wel toegestaan, in overleg 111et de 1upervilor. gerecyclede

pannen)

- metalen daken,

- imitatie leien;

kunst.stof daken;

- imitatie pannen;

- Ecernit golfplaten en leien;

.• scuc:vuk.

Harde vormen en kleuren, wel.ke na.ar het oordeel van de supervisor niet in 

harmonie zijn met de sfeer van de wijk, worden uitgesloten. 

Oici.ngen van •valse romantiek• 1n0eten worden veX'l'l\eden, 1oals bijvoorbeeld 

iadtatiea van stijlen en atijlelenie.nten en 1r1&teriaal uit vroeg-er tijden 

(dakranddetails, slecht ieproportioneerde wolfseinden, veelderlie schoor

steen.afdekkingen, overbodige glasroeden, incidentele boogje• en toogju 

etc.). 

Bovengenoemde voorachriften leveren qu.a uchitectuur een duidelijt :beeld 

op: pannen• of v�etatiedaken 11\et overstekken, bakstenen gevels in genuan-

ceerd rode tinten, u.rdeti.Jlten of natuurlijt geel, kleine ramen &aD de 

koude zijde, grotere ramen aan de zonzijde, lage beacbuttende iA de 

cmgevi119 ingebedde •orvanisch• vormen waar de vind gemakkelijk lang• 

strijkt en waar de zon in 9e�en vordt. 



., 

Zo kan een buurt in Zvaï1enbalg ontstaan die een duidelijk verbaal vertelt, 

auat een rornantie>t die 1D deze tijd past, natuurUj1t, be�chex,nand, open en

teselijkertijd intiem, een oase in de vaalt bard•. kille wereld vaarin wij 

leven. 

Een buurt �et een duidelijk eigen karakter, waarbinnen echter een aantal 

9e.bieden kunnen ontsta.an met een eigen sfeer en identiteit, een en ander 

tex,,,ille van variatie en herkenbaarheid. Dit wordt nog versterkt door op 

bepaalde punten markante beeldelementen al• herkenningspunten te IU.ken. 

Opmerkingen: 

tr zullen adni111aal twee baoordelingetn0menten door de auperviaor plaatsvin

den, t.v. 1) die van het voorlopig ontwerp aan de hand van de gevels, 

doorsneden, plattegronden, tvee per,pektiefaehetsen, IM.teria.al- en kleur-

1DOnsters en 2) die van het definitief ontwerp. 

%n uitzonderlijks gevallRn kan van de gestelde voorva.ardezi afgeveken "IOrc:le: 

na toesteami.n� van de supervisor. 

ir. Il. Bakker. 


