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INLEIDING
Herontwikkeling locatie St. Josephschool

Plangebied

In Beringe wordt gewerkt aan het realiseren van een brede

Het plangebied is gelegen in het zuidelijke woongebied van

school op de locatie van het voormalige oude schoolgebouw

Beringe. Het betreft het gebied tussen de St Josephstraat

aan Kanaalstraat 77 aan het dorpsplein tegenover de kerk.

in het oosten en Kardinaal van Rossumstraat in het westen.

Met de ingebruikname van de nieuwe brede school komt de

Aan de noordzijde wordt de ontwikkeling begrensd door

huidige St. Josephschool aan de Kardinaal van Rossumstraat

de patiowoningen aan de Kardinaal de Jongstraat; aan de

leeg te staan. In samenwerking met de woongroep van

zuidzijde door de woningen aan de Waalsestraat.

het Dorpsoverleg Beringe is de herontwikkeling van het
schoolterrein en het naastgelegen terrein waar een gymzaal

Beeldkwaliteitsplan

heeft gestaan ter hand genomen.

De herinvulling van het gebied vraagt om ruimtelijke
kwaliteit, zorgvuldigheid en aansluiting bij de karakteristiek

Het project levert een belangrijke bijdrage aan de

van het dorp, zodat een aantrekkelijk woongebied ontstaat

leefbaarheid van Beringe door het bieden van mogelijkheden

dat bij Beringe hoort. Daarom is in aanvulling op het

voor woningbouw. Ook wordt voorzien in een herinvulling

bestemmingsplan dit beeldkwaliteitsplan opgesteld om de

van vrijkomend vastgoed door middel van woningbouw. De

ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling te borgen. Het

ontwikkeling biedt ruimte voor een initiatief van het dorp

geeft de kaders aan voor de uiterlijke verschijningsvorm

om te komen tot een bijzonder woningbouwproject voor met

van de bebouwing en de buitenruimte daar waar het voor

name ouderen die langer zelfstandig willen wonen en elkaar

de karakteristiek van de ontwikkeling in relatie tot haar

daarbij steunen (zelfsturing). Prettig dorps wonen passend

omgeving van belang is. Dit beeldkwaliteitsplan vormt een

bij de dorpse karakteristiek staat centraal.

onderdeel van de gemeentelijke nota Ruimtelijke Kwaliteit
(voorheen welstandsnota) en is daarmee beoordelingskader
voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen
welstandscommissie) bij de beoordeling van bouwplannen.

Plangebied
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Huidige structuur

Stedebouwkundig raamwerk
Doorbouwen in de logica van Beringe

Nieuwe structuur

KARARKTERVOL WOONDORP
Karaktervol woondorp

Stedebouwkundige visie

Prettig dorps wonen passend bij de dorpse karakteristiek staat

De kwaliteiten van de plek zijn opgepakt en verder versterkt

centraal bij de herontwikkeling van de St. Josephlocatie.

in een ontwerp waarbij de Kardinaal van Rossumstraat

De ontwikkeling dient Beringe als aantrekkelijk woondorp

een logisch vervolg krijgt door een doorkoppeling naar de

te versterken. Om dit te bewerkstelligen is niet enkel een

St. Josephstraat. Hiermee is een meer vanzelfsprekende

functioneel programma van woningbouw als uitgangspunt

ontsluitingsstructuur verkregen met voldoende ruimte voor

genomen maar zijn de kwaliteiten van de plek in kaart

parkeren. Het groene dorpse karakter is verder versterkt

gebracht en als vertrekpunt genomen voor het ontwerp.

door eenvoudige dorpse straatprofielen en de toevoeging
van een groensingel en een parkje waar aanwezige

Het zuidelijk woongebied van Beringe kenmerkt zich door

waardevolle bomen behouden zijn en ruimte is voor een

een ruimtelijke structuur met aan weerszijden van de St.

speelvoorziening en de benodigde waterberging. Hiermee

Josephstraat een woonbuurt met rustige woonstraten.

is een sterk duurzaam raamwerk gecreëerd gestoeld op

Grondgebonden woningen en een enkel groentje bepalen

de kwaliteiten van Beringe. Hierbinnen is ruimte voor

het dorpse beeld. De kerk, MFA en school zijn nabij aan

een divers woningbouwprogramma, passend bij Beringe

de Kanaalstraat. Ook het buitengebied is om de hoek.

en flexibel in tijd en vorm. In twee woningbouwvelden is

Kenmerkend voor de directe omgeving van het plangebied is

ruimte voor 20 grondgebonden woningen. Elke woning heeft

de onlogische structuur met een doodlopende ontsluitingslus

een parkeerplaats op eigen terrein. Daarnaast is op straat

(Kardinaal van Rossumstraat). Aan de buitenzijde van deze

voldoende ruimte voor parkeren.

lus liggen reguliere woningen in twee lagen met kap, een
klein parkje en enkel groensingels. De binnenzijde van de lus
wordt gekarakteriseerd door een bijzonder programma van
patiowoningen en de St. Josephschool.
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Stedebouwkundige plankaart

Gymzaallocatie

rondom een collectieve binnentuin. In aansluiting op de

Op het westelijk bouwveld (locatie gymzaal) zijn in

woningbouw ten noorden van het hof zijn de woningen één

aansluiting op de naastgelegen woningen aan de Kardinaal

bouwlaag hoog (al dan niet met kap). In aansluiting op het

van Rossumstraat en Waalsestraat woningen (vrijstaand,

dorp is het woningtype kleinschalig (vrijstaand, twee-onder-

twee-onder-een-kap of korte rij) in twee lagen met kap

een-kap). De woningen kennen een diversiteit door een spel

gesitueerd met een kleine voortuin en een ruime achtertuin.

van rooilijnverspringingen en wisseling van kap en plat dak.
Tegelijkertijd kennen ze een onderlinge samenhang in de

Schoollocatie

architectuur die de enigszins verbijzonderd is ten opzichte

Het bouwveld ter plaatse van de St. Josephschool wordt

van de omgeving. Rondom hebben de woningen een kleine

gekenmerkt door een bijzonder invulling. Dit bouwveld

voortuin / collectieve groenstrook met haag op de grens

wordt aan alle kanten omringd door groen waardoor een

met de openbare ruimte. De woningen oriënteren zich op

ontspannen woonmilieu wordt gecreëerd. Aan de noordzijde

de straat. Tegelijkertijd hebben ze bij voorkeur ook een

wordt de bestaande groenzone behouden. Aan de zuidzijde

sterke oriëntatie naar een collectieve binnentuin waardoor

vormt de groensingel met bestaande bomen het decor. En

een geborgen collectieve woonsfeer ontstaat. Hiermee

aan de St. Josephstraat en Kardinaal van Rossumstraat zijn

wordt een voor Beringe unieke en tegelijkertijd bij het dorp

de woningen terug gelegen waardoor in het profiel ruimte is

passende woonomgeving gecreëerd.

voor een groenstrook met laanbomen. Binnen deze groene
randen liggen de woningen in een hof opzet al dan niet

Profiel St Josephstraat

Profiel noordelijk pad

Profiel verlengde Kard. van Rossumstraat
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referentiebeelden

BEELDKWALITEIT
In dit hoofdstuk wordt de beeldkwaliteit nader omschreven
per bouwveld.

Algemene criteria:

Bouwveld gymzaal:

•

Een goed ontwerp levert een positieve bijdrage aan de

Voor het bouwveld op de locatie van de voormalige gymzaal

kwaliteit van de openbare ruimte (in harmonie met zijn

gelden de volgende specifieke eisen:

omgeving).

•

•

in samenhang met de woningen aan de Kardinaal van

de ruimtes, volumes en vlakken in evenwichtige

Rossumstraat en Waalsestraat.

maatverhoudingen zijn ontworpen.
•

Materialen,

bouwkundige

•

details

en

kleuren

De kapvorm is in principe een zadeldak voorzien van
antracietkleurige dakpan.

ondersteunen het karakter van de woning. Ook

•

De woningen oriënteren zich op de straat.

versterken

•

Een groene overgang openbaar – privé (haag).

•

Bij- en aanbouwen zijn qua plaatsing en beeld

of

verduidelijken

ze

de

ruimtelijke

samenhang met de omgeving.
•

Dorpse en hoogwaardige materialisering en kleurgebruik

De woning vormt een samenhangend geheel, doordat

Bij het ontwerp van de woning is nagedacht over
duurzaam

energiegebruik,

materiaalgebruik

ondergeschikt aan het hoofdgebouw.

en

watergebruik.
•

Bij het ontwerp van de woning is nagedacht over
aanpasbaarheid / levensloop bestendig bouwen.
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Bouwveld school:
Voor het bouwveld op de locatie van de St. Josephschool
gelden de volgende specifieke eisen:
•

Bij het ontwerp is nagedacht over het sociale DNA
(leefbaarheid, sociale cohesie, thuis voelen,...).

•

Dorpse en hoogwaardige materialisering en kleurgebruik
die zich onderscheid van de omgeving en binnen het
bouwveld samenhang kent.

•

Een evenwichtig deel van de woningen binnen het
bouwveld heeft een kap.

•

De woningen oriënteren zich op de straat. Hoekwoningen
kennen een oriëntatie naar beide straten.

•

Een groene overgang openbaar – privé (haag).

•

Bij- en aanbouwen zijn qua plaatsing en beeld
ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
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