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1. INLEIDING 

Onderhavig beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen voor het 
bereiken van een hoge beeldkwaliteit voor het realiseren 
van een 17-tal woningen aan en in de nabijheid van de 
Neerseweg, aan de zuidzijde van de kern Helden in de 
gemeente Helden.
Het gaat hierbij niet alleen om eisen voor de bebouwing 
maar tevens voor de inrichting van de openbare ruimte en 
de overgang privé/openbaar. 

Een beeldkwaliteitplan kan als volgt gedefinieerd worden: 

Een samenhangend pakket van eisen voor het creëren en 
verbeteren van de beeldkwaliteit in een bepaald gebied. Het 
beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld uitgangspunten 
aan voor de te ontwikkelen stedenbouwkundige en archi-
tectonische vormgeving. De grondslag is een inventarisatie, 
analyse en evaluatie van de bestaande c.q. gewenste ruim-
telijke kwaliteit van de gebouwde resp. te bouwen omge-
ving. Bij het streven naar integraal beleid voor ruimtelijke 
kwaliteitszorg is het beeldkwaliteitplan een onmisbaar in-
strument.

Daarnaast beoogt de opzet van dit plan het creëren van een 
woongebied dat de kwaliteit op de lange termijn behoudt. 
Daarom is het belangrijk dat er een woongebied gereali-
seerd wordt met een hoog ambitieniveau. Een goede ruim-
telijke kwaliteit en daarmee een hoge gebruiks- en bele-
vingswaarde zijn daarbij uitgangspunt. Hierbij spelen ook de 
ruimtelijke samenhang en een eigen identiteit een belangrij-
ke rol. De beeldkwaliteiteisen zijn spelregels die zorgen 
voor samenhang binnen het plangebied en herkenbaarheid 
van de ruimtelijke structuur (afgestemd op de directe omge-
ving). Dit wordt bereikt door in sommige aspecten afstem-
ming na te streven en in andere aspecten juist differentiatie 
voor te schrijven. 

Het plangebied 
De onderhavige projectlocatie is gelegen aan de Neerse-
weg aan de zuidzijde van de kern Helden en sluit aan op 
het bestaande woongebied ‘t Höltje. De omliggende bebou-
wing bestaat overwegend uit vrijstaande woningen en agra-
rische complexen. De projectlocatie wordt in het oosten 
begrensd door een onverhard zandpad grenzend aan agra-
rische percelen (weidegronden). Ook aan de zuidzijde wordt 
de projectlocatie begrensd door agrarische gronden en een 
agrarisch complex. Aan de west- en noordzijde grenst de 
projectlocatie aan bestaande bebouwing van de kern Hel-
den, die overwegend uit vrijstaande woningen op ruime 
percelen bestaat. 

Status
Onderhavig beeldkwaliteitplan zal als zelfstandig document  
vastgesteld worden door de gemeenteraad waarna het als 
toetsingskader zal dienen voor de welstandscommissie.  

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het plan kort toegelicht aan de hand 
van de verschillende deelaspecten. In hoofdstuk 3 worden 
de beoordelingskaders beschreven. Ingegaan wordt op de 
aspecten: plaatsing, massa en vorm, gevelkarakteristiek, 
detaillering, kleur- en materiaalgebruik, overgang pri-
vé/openbaar en openbare ruimte. Een en ander wordt toe-
gelicht met behulp van referentiebeelden die als inspiratie 
dienen (fungeren niet als toetsingskader). 

Situering plangebied 
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Stedenbouwkundig plan 
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2. PLANTOELICHTING 

Ruimtelijke opbouw 
Het plan betreft een uitbreiding met woningbouw aan de 
zuidzijde van de kern Helden, aansluitend op de bestaande 
bebouwing aan de Neerseweg en op de grens met het 
buitengebied. Het plangebied bevindt zich zowel ten oosten 
als ten westen van de Neerseweg. 

Grofweg bestaat het plangebied uit twee samenhangende 
ruimtelijke eenheden. Enerzijds wordt de lintbebouwing aan 
de Neerseweg gecontinueerd (zie 1). Anderzijds wordt er 
een nieuwe dorpsrand gemaakt aan de oostzijde op de 
grens met het buitengebied (zie 2). Aan de zuidzoostzijde, 
grenzende aan de nieuw te bouwen woningen en het bui-
tengebied, is ruimte gemaakt voor een retentievoorziening. 

1.

2.
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Ontsluitingsstructuur
De 9 woningen die aan weerszijde van de Neerseweg gesi-
tueerd zijn, gaan onderdeel uitmaken van de lintbebouwing 
en worden direct vanaf deze weg ontsloten. 
De overige woningen worden ontsloten via een nieuw aan 
te leggen woonstraat die de Neerseweg verbindt met ’t 
Höltje.

Parkeren geschiedt op eigen terrein. Voor de vrijstaande 
woningen wordt uitgegaan van 2 parkeerplaatsen per wo-
ning op eigen terrein.
Het parkeren door bezoekers kan in de openbare ruimte 
plaatshebben. Het profiel van zowel de Neerseweg als de 
nieuw aan te leggen ontsluitingsweg is voldoende om te 
kunnen parkeren op de weg. 

De principeprofiel van de nieuwe ontsluitingsweg bestaat uit 
een rijweg van 4,5 meter met aan de noordzijde een trottoir 
van 1,5 meter en aan de zuidzijde een 1 meter brede 
groenstrook voorzien van een bodembedekker.  
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Bebouwing
Binnen de stedenbouwkundige opzet zijn in totaal 17 kavels 
opgenomen bestemd voor vrijstaande woningen op ruime 
kavels.
De woningen die grenzen aan de Neerseweg worden zowel 
op deze weg georiënteerd als vanaf deze weg ontsloten.

Hoekwoningen (met twee zijden grenzende aan de openba-
re ruimte) dienen te beschikken over twee representatieve 
gevels (tweezijdige gerichtheid van de woning naar de 
openbare ruimte). 



10

Groen
Het groene karakter van de percelen aan de Neerseweg 
wordt bepaald door de groene inrichting van de tuinen 
behorende bij de woningen.

Het deel van de nieuw aan te leggen woonstraat, dat haaks 
op de Neerseweg gesitueerd is, wordt aan de zuidzijde 
voorzien van een groenstrookje bestaande uit een bodem-
bedekker. Ter hoogte van de wegversmallingen worden 
bomen gesitueerd.

De woningen aan de oostrand grenzen aan het buitenge-
bied en hebben hier vrij zicht op. Tevens bevindt zich aan 
de zuidoostzijde een groene ruimte voorzien van een infil-
tratievoorziening. De percelen die met de achterzijde gren-
zen aan deze voorziening worden afgeschermd door een 
haag.
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3. BEELDKWALITEIT

3.1 Algemeen
Een aantal eisen ten aanzien van beeldkwaliteit geldt voor 
het gehele plangebied. 

Materiaal- en kleurgebruik
Aangezien het plangebied op de overgang met het buiten-
gebied is gesitueerd, dienen felle en contrasterende kleuren 
vermeden te worden. Randvoorwaarde is dan ook het ge-
bruik van een donker rood-bruine baksteen. 

Situering
Voor de woningen geldt dat het hoofdgebouw minimaal 
3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens gesitueerd moet 
worden. Voor garages geldt een minimale afstand van 
1,25 meter. 
Er mogen geen garages op de hoek gesitueerd worden 
(hoofdgebouw bepaald beeldvorming hoek). 

Rooilijnen
Aangezien het hier een in- en uitvalsweg betreft is er geen 
strikte rooilijn maar een verspringende. De woningen dienen 
dan ook binnen het betreffende bouwvlak gerealiseerd te 
worden.
Minimaal 60% van de voorgevel dient in de voorgevelbouw-
grens gesitueerd te worden. De rest van de voorgevel mag 
worden gebouwd tot 2 meter achter de voorgevelbouw-
grens.

Aan- en bijgebouwen 
Voor de woningen geldt dat de afstand van aan- en bijge-
bouwen tot de voorgelegen perceelsgrens minimaal 
11 meter dient te bedragen. Het aan -bijgebouw dient mini-
maal 5 meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd te wor-
den.

Voor vrijstaande woningen geldt dat indien de afstand van 
het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens 6 meter of 
meer bedraagt (twee auto-opstelplaatsen naast elkaar, dus 
minimaal 2x 5 meter bij 3 meter), het aan -bijgebouw in of 
achter de voorgevelrooilijn gesitueerd mag worden.  

Randvoorwaarde is dat de massaopbouw van het aan- en 
bijgebouw afgestemd wordt op die van de hoofdmassa 
zodat er een samenhangend harmonieus geheel ontstaat. 

Erkers mogen maximaal 70% van de gevelbreedte van de 
woning beslaan met een maximale diepte van 1 meter. Een 
erker aan de zijkant mag tot 2 meter uit de zijdelingse per-
ceelsgrens gerealiseerd worden (dit geldt niet voor de gara-
gezijde).

Parkeren
Ten aanzien van parkeren geldt dat bij vrijstaande woningen 
2 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd dienen te 
worden.
Voor alle woningtypen geldt dat er voldoende opstelruimte 
ten behoeve van de auto(‘s) voor de garage/bijgebouw 
gerealiseerd dient te worden (zie paragraaf aan – en bijge-
bouwen).
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Hoekwoningen
Ten aanzien van hoekwoningen geldt dat een goede hoek-
oplossing belangrijk is voor de beeldvorming. Dit betekent 
een tweezijdige gerichtheid (voorkant) van de woning naar 
de openbare ruimte. Blinde zijgevels dienen voorkomen te 
worden. Garages mogen dan ook niet op een hoek gesitu-
eerd worden, tenzij deze architectonisch onderdeel uitma-
ken van de hoofdmassa. Op deze wijze bepaalt de hoofd-
massa de gewenste vormgeving van de hoek.  

Erfafscheidingen 
De erfafscheidingen die aan de openbare ruimte grenzen 
worden gevormd door hagen.  

Goede hoekoplossing door 2 representatieve zijden

richting openbare ruimte 
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 3.2 Beoordelingskaders

Inleiding
Uitgangspunt voor de beoordelingskaders is dat de nieuw-
bouw zich voegt naar de omgeving. De bebouwing aan de 
Neerseweg dient als vanzelfsprekend onderdeel uit te ma-
ken van de lintbebouwing. De overige woningen vormen de 
overgang met het buitengebied en dienen een samenhan-
gende afgeronde dorpsrand te vormen. 

De volgende deelaspecten komen aan bod: 

! plaatsing

! massa en vorm 

! gevelkarakteristiek  

! detaillering, kleur en materiaal 

! overgang privé/openbaar 

! inrichting openbare ruimte  
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De kleurstelling van deze referentiebeelden is niet maatgevend 
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In onderstaande tabel worden de randvoorwaarden van de woningen opgesomd en wordt er een onderscheid gemaakt in deelas-
pecten.

onderwerp beeldkwaliteit 

hoofdstructuur Neerseweg: woningen in dorpslint 

overige woningen: woningen op grens buitengebied (nieuwe dorpsrand) 

vrijstaande woningen op ruime kavels typologie 

2 parkeerplaatsen op eigen terrein per woning

hoofdmassa minimaal 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrens 

aanbouwen (o.a. garages) minimaal 1,25 meter uit de zijdelingse perceelsgrens 

vrijstaande bijgebouwen mogen tot in de zijdelingse perceelsgrens opgericht worden, doch uitsluitend als zij achter het 

hoofdgebouw worden opgericht  

bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte 

geen garages op hoeken (tenzij architectonisch onderdeel van de hoofdmassa) 

plaatsing 

aan-/ bijbouwen minimaal 5 m achter voorgevelrooilijn

1-2 bouwlagen met kap waarbij de dakhelling niet minder dan 35 graden mag bedragen 

samengestelde en gevarieerde massa’s 

kapvorm en -richting vrij (bij woningen met een zadeldak dient de nokrichting evenwijdig aan de lange gevel te zijn) 

massaopbouw aan- en bijgebouw dient afgestemd te worden op hoofdgebouw 

massa en vorm 

erkers maximaal 70 % van gevelbreedte met een maximale diepte van 1 meter

gevarieerd en afwisselend 

eventuele dieptewerking door erkers en uitbouwen 

gevelkarakteristiek 

hoek- en eindwoningen dienen tweezijdig gericht te zijn (als ware het 2 voorkanten, 2 representatieve zijden naar openbare 

ruimte)

donker rood-bruine baksteen met een keramisch (niet geglazuurd) pannendak 

bebouwing

detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik dakkapellen, details, decoraties en ornamenten vrij

voorzijde haagje overgang pri-

vé/openbaar  

(privaat rechtelijk 

regelen)

overige zijdelingse perceelsgrens bij hoekkavels: hagen 

profiel weg Neerseweg: bestaand profiel 

nieuwe ontsluitingsweg: 4,5 meter brede rijweg gecombineerd met een 1,5 meter breed trottoir en een 1 meter brede 

groenstrook voorzien van een bodembedekker 

materiaal- en kleurge-

bruik

nieuwe ontsluitingsweg afstemmen op ’t Höltje; rijweg in rood/zwart betonstraatstenen keiformaat met kleurechte toplaag 

trottoir in rode betonstraatstenen  dikformaat met kleurechte toplaag 

openbare ruimte 

inrichting openbare 

ruimte

groene ruimte bestaande uit gras en infiltratievoorziening,  de overgang van de (achterzijde) van de percelen naar deze 

ruimte wordt vormgegeven door een haag 
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