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BEELDKWALITEIT PIUSHOF

Voor u ligt het beeldkwaliteitplan van Piushof. Dit betreft een woningbouw-
ontwikkeling van 62 woningen die gelegen zijn in een groene setting. Voor 
deze nieuwe woningen is het belangrijk dat ze opgenomen worden in de 
stedenbouwkundige structuur van Panningen en dus een optimale aanhaking 
krijgen met de omgeving. Deze omgeving bestaat onder andere uit het 
Piuspark waar de woningen van Piushof onderdeel van uit gaan maken. 
Om te zorgen voor een goede inpassing en aanhaking is een stedenbouwkundig 
plan opgesteld waar juist deze verbindingen met de omgeving worden 
gezocht. Dit plan gaat uit van wonen in en aan het park. Om ervoor te zorgen 
dat de uitstraling van de woningen aansluit bij de ambitie van het plan zijn 
enkele regels opgesteld om de beeldkwaliteit vast te leggen. 

In dit stuk wordt eerst een korte toelichting op het stedenbouwkundig plan 
gegeven om vervolgens puntsgewijs de regels voor de beeldkwaliteit te 
beschrijven. 

Stedenbouwkundig plan

De Piushof in Panningen is momenteel een woonwijk van 72 sociale 
huurwoningen. Het plan bestaat uit 4 hofjes waar omheen woningen zijn 
gesitueerd. Deze opzet zorgt ervoor dat het wijkje volledig naar binnen is 
gekeerd en een erg gesloten karakter heeft. Nu deze woningen aan het einde 
van de levensduur zijn gekomen is de kans om het wijkje meer te integreren 
in zijn omgeving. Hierbij is het wel essentieel dat het bijzondere karakter van 
het wonen aan een hofje niet verloren gaat.

Het nieuwe stedenbouwkundige plan gaat uit een centrale groene zone 
welke al voorsorteert op de ontwikkeling van het Piuspark, een ontwikkeling 
van het totale gebied waarbij sport-, onderwijs- en zorginstellingen samen 
met de woningen worden gesitueerd in een parkachtige setting.
De centrale parkzone wordt aan de oostzijde begrensd door woningen welke 
ook georiënteerd zijn op het park. Aan de westzijde liggen 3 clusters van 
woningen die zorgen voor de aanhechting tussen de aanliggende functies en 
het woongebied. Tussen de clusters worden 2 hofjes gevormd waardoor er 
een diversiteit aan woonbelevingen ontstaat, wonen aan het park, wonen aan 
het hofje en wonen aan de laan (Piushofweg). 

Het plan wordt ontsloten via een eenvoudige ontsluitingslus die ook zorgt voor 
samenhang. Het is hierbij de bedoeling dat het woongebied wordt losgekoppeld 
van de onderwijs- en sportvoorzieningen wat betreft gemotoriseerd verkeer. 
Parkeren gebeurt grotendeels middels parkeerkoffers zodat de belasting 
op de openbare ruimte zo miniem mogelijk blijft en het mogelijk is om de 
toekomstige bewoners een optimale groenbeleving te geven.

In het midden van het plan ligt de centrale parkzone. In dit gebied is ruimte 
om te spelen en te verblijven. Door het gebied komen wandelroutes en in 
overleg met de sportverenigingen kunnen faciliteiten voor sport en spel 
ingepast worden. Ook de fietsverbinding vanaf de John F. Kennedylaan naar 
het Bouwens van der Boijecollege wordt in de parkzone opgenomen. De 
inrichting van het park zal met alle stakeholders zoals de sportverenigingen, 
zorgpartijen, onderwijs en de toekomstige bewoners worden opgepakt.
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Erfafscheidingen

Binnen Piushof wordt gestreefd naar een optimale 
groenbeleving voor alle woningen. De erfafscheidingen 
die aan het openbaar gebied zijn gelegen kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan dit streven. 
Voor de 2-onder-1 kapwoningen geldt daarom 
dat aan de voorzijde van de woningen een lage 
groene erfafscheiding (1m) wordt toegepast. Dit kan 
bijvoorbeeld middels een lage haag of een hekwerk 
begroeit met hedera. Op alle andere plekken waar de 
privéterreinen grenzen aan het openbaar gebied komt 
een hoge groene erfafscheiding (1.80m). Op deze wijze 
wordt bijgedragen aan de groenbeleving van de buurt.

Openbaar-privé

Een zorgvuldige uitvoering van de overgang van 
openbaar naar privé is van groot belang voor de 
gewenste ontspannen uitstraling. Bij de rijwoningen 
wordt een voortuin van 1 meter diep aangelegd. Deze 
zone zorgt voor afstand tussen het openbare trottoir 
en het privé leven binnen in de woning. Deze strook 
kan op verschillende manieren worden ingericht zoals 
middels een lage haag, een stoepje of een gemetselde 
plantenbak. Belangrijk is wel dat de invulling hiervan 
wordt afgestemd met zowel het ontwerp van de 
woning als de inrichting van de openbare ruimte.
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Kopgevels

Het stedenbouwkundig plan heeft een opzet waarbij 
op enkele plekken kopgevels in het beeld liggen.
Om deze harde overgang te verzachten zijn op 
enkele plekken zijtuinen voorzien die een groene 
erfafscheiding krijgen. Daarnaast wordt nog 
gevraagd naar bijzondere aandacht voor een deel 
van de kopgevels. Dit kan door hier een accent aan 
te brengen, bijvoorbeeld middels een bloemkozijn of 
bijzonder metselwerk.

Parkeerkoffers

In het plan zijn 5 parkeerkoffers opgenomen. 
Hierdoor is de openbare ruimte voor een groot deel 
gevrijwaard van autoverkeer en parkeerplaatsen. 
Om de parkeerkoffers te onttrekken uit het zicht 
wordt aan de voorzijde van de koffer een voorziening 
getroffen die zorgt voor een fraaie uitstraling richting 
de straat. Dit kan bijvoorbeeld middels een muurtje 
met daarachter groen, een poort, of een begroeide 
pergola. De voorziening dient aan te sluiten bij zowel 
de beeldkwaliteit van de woningen als de inrichting 
van de openbare ruimte.
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Architectuur
De gewenste uitstraling gaat uit van ontspannen 
wonen in een groene omgeving. Belangrijk hierbij is 
een goede balans in variatie en samenhang. Variatie 
om een gedifferentieerd beeld te krijgen, samenhang 
om een rust en herkenbaarheid te verzekeren. Om 
de variatie te bewerkstelligen zijn de woningen 
onderverdeeld in 6 groepen. Per groep worden de 
regels voor de beeldkwaliteit beschreven. 
Om de samenhang te garanderen geldt voor alle 
woningen dat wordt uitgegaan van woningen met een 
kap van antraciete dakpannen en een woonvolume 
van rood-blauwe genuanceerd metselwerk. Hierdoor 
ontstaat een frisse woonwijk in een groene omgeving 
die goed aansluit bij de landelijke bouwstijl van 
Panningen. De woningen dienen georiënteerd te 
worden op de straatzijde waardoor gesloten voorgevels 
niet zijn toegestaan. Zonnepanelen, warmtepompen 
en andere technische installaties worden in het 
ontwerp meegenomen.

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 1

Groep 2
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Groep 1

Groep 1 zijn de 2-onder-1 kapwoningen. Zij vormen de rand van het 
plan en bepalen de uitstraling vna het gebied richting de omgeving. 
Gewenst is een herkenbare eenduidige uitstraling die past bij de groene 
campusachtige opzet van het Piuspark.
Voor deze woningen geldt een volumeopbouw van 1-2 bouwlagen met 
kap.De woningen dienen per blok van 2 als 1 geheel ontworpen te worden 
waarbij de afzonderlijke woningen wel kunnen verschillen in detail. 

Hoogte
• 1-2 bouwlagen met kap

Kapvorm
• langskap
• > 45˚

Rooilijn
• voorgevel evenwijdig aan de straat
• voortuindiepte 1 meter
• garage/carport: afstand tot erfgrens voorzijde tenminste 6 meter

Kleur- en materiaalgebruik
• gevel: schoon metselwerk, blauw-rood genuanceerd
• 1 hoofdkleur per hoofdgebouw
• dakvlak: antraciete dakpannen of leien
• aan- en uitbouw: in kleur- en materiaal gelijk aan hoofdbouw

Verbijzonderingen
• erkers en dakkapellen zijn een onderdeel van architectonische 

opgave
• aan- en uitbouwen op vergelijkbare wijze als hoofdbouw gedekt of 

door middel van sedumdak
• zonnepanelen en warmtepompen zijn een onderdeel van de 

architectonische opgave
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Groep 2 + 3 + 4

Groep 2, 3 en 4 vormen samen  de hofjes. Per groep hebben de woningen 
als ensemble een eenduidige uitstraling met hetzelfde materiaalgebruik. 
Tussen de bouwblokken is ruimte voor afwijkende accenten. Voor de 
woningen geldt een volumeopbouw van 1 bouwlaag met kap. Groep 2, 3 
en 4 zijn in uitstraling familie van elkaar.

Hoogte
• 1 bouwlaag met kap

Kapvorm
• langskap
• > 45˚

Rooilijn
• voorgevel evenwijdig aan de straat
• voortuindiepte 1 meter, meegenomen in ontwerp buitenruimte

Kleur- en materiaalgebruik
• gevel: schoon metselwerk, blauw-rood genuanceerd
• 1 hoofdkleur per groep
• dakvlak: antraciete dakpannen of leien

Verbijzonderingen
• erkers en dakkapellen zijn een onderdeel van architectonische 

opgave
• zonnepanelen en warmtepompen zijn een onderdeel van de 

architectonische opgave
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Groep 5+6
De woningen van groep 5 en 6 vormen samen de oostrand van de 
parkzone. Hiervoor geldt een volumeopbouw van 1 bouwlaag met kap. De 
woningen hebben per groep als ensemble een eenduidige uitstraling en 
vormen als rand van het park een eenheid. Groep 5 en 6 zijn in uitstraling 
familie van elkaar.

Hoogte
• 1 bouwlaag met kap

Kapvorm
• langskap
• > 45˚

Rooilijn
• voorgevel evenwijdig aan de straat
• voortuindiepte 1 meter, meegenomen in ontwerp buitenruimte

Kleur- en materiaalgebruik
• gevel: schoon metselwerk, blauw-rood genuanceerd
• 1 hoofdkleur per groep
• dakvlak: antraciete dakpannen of leien

Verbijzonderingen
• erkers en dakkapellen zijn een onderdeel van architectonische 

opgave
• zonnepanelen en warmtepompen zijn een onderdeel van de 

architectonische opgave
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