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1 Inleiding

Deze beeldkwaliteitsparagraaf is opgesteld om 
de kopers van de elf vrije kavels handvatten 
te geven voor het maken van een ontwerp. De 
kavels liggen in de wijk Klaarbeek te Epe die zijn 
voltooiing nadert. 
In deze wijk is de afgelopen jaren veel gebouwd. 
Gezien de geringe belangstelling voor de elf 
woonwerkkavels worden deze omgezet naar 
‘gewone’ kavels. 
 
De kavels liggen verspreid over drie vlekken aan 
de zuid-oostelijke rand van de wijk.

Vlek 5 met 3 kavels voor vrijstaande 1. 
woningen.
Vlek 6 met 3 kavels voor vrijstaande 2. 
woningen.
Vlek 8 met 5 kavels voor vrijstaande 3. 
woningen.

 Het bevoegd gezag kan afwijken door bij 
een omgevingsvergunning de bouw van 
halfvrijstaande woningen mogelijk te maken.

In totaal kunnen er in het plangebied (vlek 5, 6 en 
8) maximaal elf woningen gerealiseerd worden. 

Deze beeldkwaliteitsparagraaf is in samenwerking 
met de gemeente Epe opgesteld in opdracht van 
Explorius.

Dit document is opgesteld als een paragraaf 
binnen het herziene bestemmingsplan. Voor de elf 
vrije kavels is het een vervanging van het huidige 
beeldkwaliteitsplan uit 2003.
 
De welstandscommissie zal dit document als 
toetsingskader hanteren.  
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2 Plangebied

Het plangebied bestaat uit drie locaties binnen de 
wijk Klaarbeek. De wijk ligt aan de zuidrand van 
de kern van Epe, langs de provinciale weg N309.
Binnen de wijk liggen de kavels in het zuidelijke 
deel, dicht bij de entree van de wijk.

De kavels liggen verspreid over drie vlekken. Elke 
vlek vormt een hof. De hoven worden ontsloten 
vanaf de Groene Laan, die als hoofdontsluiting 
van oost naar west door de wijk loopt.
In het hart van de wijk ligt de Parkzone, die van 
noord naar zuid de diverse groengebieden van de 
wijk aan elkaar koppelt.

Vlek 05 ligt aan de westzijde van de Parkzone. In 
deze hof liggen de drie vrije kavels tegenover een 
rijtje met tien eengezinswoningen. Deze woningen 
hebben twee lagen met een kap. De achterzijde 
van de vrije kavels sluiten aan op de Parkzone. 

Vlek 06 is de eerste hof aan de oostzijde van de 
Parkzone. Hier liggen de drie vrije kavels samen 
met een rijtje van zes eengezinswoningen aan 
een hof. De eengezinswoningen hebben twee 
lagen met een kap. Ook in deze hof grenzen de 
achtertuinen van de vrije kavels aan de Parkzone.

Vlek 08 is de meest oostelijke hof van de wijk. De 
hof wordt gevormd door de vijf vrije kavels.
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3 Stedenbouwkundigplan 2003

Voor de wijk Klaarbeek is in 2003 een 
stedenbouwkundigplan gemaakt en een 
beeldkwaliteitsplan geschreven. De wijk is 
ontworpen en gebouwd op basis van de 
uitgangspunten van deze plannen.
Om de samenhang en het beeld van de wijk te 
behouden en te versterken zijn deze plannen 
als uitgangspunt genomen voor de nieuwe 
Beeldkwaliteitsparagraaf.

Het stedenbouwkundigplan
Het plangebied ligt aan de zuidrand van Epe. 
Aan de noordzijde ligt de Klaarbeek, die het 
plangebied deels begrenst en deels doorsnijdt.
Ten zuiden van het plangebied ligt de N309, met 
daarachter het landelijke gebied. 
De wijk is opgezet als woongebied in het groen. 

De drie groene lijnen: de Klaarbeek, de Parkzone 
en de Groene Laan vormen de hoofdstructuur van 
de wijk. 
De Klaarbeek en de Groene Laan lopen van oost 
naar west. De Parkzone ligt haaks op deze twee 
lijnen en loopt van noord naar zuid.
De drie lijnen verdelen de wijk in herkenbare 
gebieden, ieder met een eigen karakter. De 
Groene Laan start bij de entree van de wijk en 
ontsluit alle deelgebieden.

Aan de Parkzone liggen aan de noordoostzijde 
vier urban villa’s, met daar tegenover een waaier 
van vrijstaande woningen. Dit deel heet ‘wonen in 
het groen’. 
Bij de entree van de wijk ligt ten noorden van de 
Groene Laan ‘de ellips’. Hier staan afwisselend 
vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

Het deelgebied ‘west’ ligt ten noorden van de 
Groene Laan aan de westzijde van de Parkzone. 
Dit deelgebied bestaat uit hoven met rijwoningen 
die aansluiten op de groene beekzone.
Ten zuiden van de Klaarbeek ligt het laatste 
deelgebied: de woon/werkhoven. Deze hoven 
liggen in de groene kamers tussen de Groene 
Laan en de N309.
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5.1  Concept 

Het plangebied is in eerste instantie in tweeën 
gedeeld door de Klaarbeek. De beek blijft 
herkenbaar en zichtbaar en vormt een drager 
van het plan. De groene zone die voortkomt uit 
de wens het groen in het plan te verbinden met 
het groene landschap aan de andere kant van 
de provinciale weg deelt het gebied ten zuiden 
van de Klaarbeek in tweeën. De kruising van 
deze twee zones vormt een belangrijke open 
plek in het plan. Dit wordt benadrukt door de knik 
die de beek op deze plaats maakt en de ligging 
van de greppel ten zuiden van de beek. 
Vanwege het verkeerslawaai van de N309 is het 
noodzakelijk geluidwerende maatregelen te 
nemen als er dichtbij deze weg gebouwd wordt. 
In tegenstelling tot de wijk de Vegtelarij, ten 
oosten van het plangebied, waar een geluidswal 
is toegepast, wordt in het plan Klaarbeek 
gekozen voor een gedifferentieerde oplossing 
van het geluidsprobleem, namelijk een groen 
scherm en geluidwerende voorzieningen in 
combinatie met bebouwing.
Door het plan loopt de groene laan, die naast de 
beek als drager functioneert en een kapstok is 
voor de diverse deelgebieden.
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4 Beeldkwaliteitsplan 2003

Het beeldkwaliteitsplan uit 2003 versterkt het 
stedenbouwkundig plan door elke deelgebied een 
eigen uitstraling en karakter mee te geven. 

De wijk is opgedeeld in deelgebieden die eenheid 
in kleur, materiaal en kapvorm hebben:

wonen in het groen•	
de ellips•	
west•	
de woon/werkhoven•	

Binnen het deelgebied woon/werkhoven heeft elk 
hof ook weer zijn eigen uitstraling.

De wijk
Inmiddels is het merendeel van de wijk 
gerealiseerd of in uitvoering en is het 
Beeldkwaliteitsplan vertaald naar een ontwerp 
voor de woningen. In aansluiting op het 
Beeldkwaliteitsplan heeft elk deelgebied een 
eigen uitstraling gekregen door te variëren in kleur 
en kapvorm. De deelgebieden onderscheiden 
zich ook in architectuur, maar vormen samen 
ook een eenheid door het gebruik van dezelfde 
vormentaal.

De urban villa’s in ‘wonen in het groen’ hebben 
een dieprode kleur gekregen met fris witte 
balkons.

De ellips is herkenbaar door zijn ingetogen 
uitstraling in lichte grijstinten met grijze daken.

West kenmerkt zich door de zonnige geeltinten 
met grijze daken.

De gevels en de daken van de woningen in de 
woon/werkhoven zijn uitgevoerd in warme aardse 

tinten. De hoven verschillen onderling door de 
oranje, rode en bruine tinten willekeurig af te 
wisselen. 

In de hele wijk zijn natuurlijke materialen en 
kleuren toegepast met witte accenten zoals 
kaders en accentvlakken in de gevel.
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Bouwregels
De elf kavels veranderen van bestemming: van 
woonwerk- naar woonkavels. Voor deze nieuwe 
bestemming ‘Wonen’ is een herziening opgesteld 
waarin nieuwe bouwregels gelden.
De bouwregels uit de herziening die bepalend zijn 
voor het beeld worden hieronder genoemd.

Hoofdgebouw
Binnen het bouwvlak mogen vrijstaande woningen 
gebouwd worden. Bij vrijstaande woningen op een 
kavel tot 490 m², mag het hoofdgebouw maximaal 
850 m3 zijn. Op kavels groter dan 490 m2 mag 
het hoofdgebouw maximaal 1.000 m3 zijn. Indien 
van de afwijkingsmogelijkheid tot realisatie van 
halfvrijstaande woningen gebruik wordt gemaakt 
dan mag het hoofdgebouw van halfvrijstaande 
woningen maximaal 750 m3 worden. 
Het hoofdgebouw van de woning moet minimaal 
6 m breed zijn. De afstand van de voorgevel 
tot de straat is minimaal 3 m en maximaal 
6 m. De afstand van het hoofdgebouw tot de 
zijdelingse perceelsgrens is bij vrijstaande 
woningen minimaal 3 m. Indien van de 
afwijkingsmogelijkheid tot realisatie van 
halfvrijstaande woningen gebruik wordt gemaakt 
is de afstand van de vrije zijgevel van het 
hoofdgebouw tot de perceelsgrens minimaal 3 m.
De goothoogte is maximaal 7 m en de nokhoogte 
maximaal 11,5 m. De dakhelling van de kap moet 
tussen de 25° en 75° liggen. Maximaal 1/3 deel 
van de hoofdmassa mag drie lagen plat worden 
met een maximale hoogte van 11 m.

Aan-, uitbouwen en bijgebouwen
Een aanbouw, uitbouw of bijgebouw moet ten 
minste 3 m vanaf de voorgevel terugliggen. De 
afstand tot de zijperceelsgrens is minimaal 1 m, 
tenzij op de perceelsgrens gebouwd wordt. 

De maximale bouwhoogte is 5 m en de maximale 
goothoogte is 3 m. De dakhelling moet tussen 
de 25° en 75° graden liggen. Een plat dak is bij 
aanbouw, uitbouw of bijgebouw ook toegestaan.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde    
De bouwhoogte van een overkapping mag niet 
meer dan 3 m bedragen.

Het parkeren
Voor de vrijstaande woningen geldt een 
parkeernorm van 2,3 parkeerplaats per woning. 
De nieuw te bouwen woningen moeten 1,8 
parkeerplaats, afgerond 2 parkeerplaatsen, 
realiseren op eigen kavel. De overige 6 parkeer-
plaatsen worden in het openbaar gebied 
aangelegd.
Op elk kavel moet ten dienste van de te 
realiseren woning een parkeervoorziening 
worden aangelegd en in stand worden 
gehouden. Om in een parkeerbehoefte te 
voorzien van 1,8 voor vrijstaande huizen, 
respectievelijk 1,7 indien gebruik wordt gemaakt 
van de afwijkingsmogelijkheid tot realisatie van 
halfvrijstaande woningen, moet het 
berekeningsaantal worden aangehouden zoals 
weergegeven op pagina 8 van de Nota 
Parkeernormen 2018 gemeente Epe.
Een parkeerplaats heeft daarbij ten minste een 
breedte van 2,25 meter. Voor een toegangspad 
naar de voordeur dient een breedte van ten 
minste 0,9 meter te worden aangehouden welke 
niet de hiervoor genoemde parkeerplaatsbreedte 
mag overlappen.

5 Bestemmingsplanregels
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6 Richtlijnen beeldkwaliteit

Uitgangspunt
Vlek 05 is een hof bestaande uit vrije kavels en 
tien rijwoningen. De tien rijwoningen zijn reeds 
gebouwd. Deze rijwoningen hebben 2 lagen en 
een zadeldak.
Kenmerkend voor deze woningen zijn de 
toepassing van bruine tinten voor de gevel en de 
oranje dakbedekking. Het kleurgebruik is warm en 
natuurlijk met fris witte accenten.

Vlek 06 is een hof bestaande uit vrije kavels en 
zes rijwoningen. De zes rijwoningen zijn reeds 
gebouwd. Deze rijwoningen hebben 2 lagen en 
een zadeldak. 
Kenmerkend voor deze woningen zijn de 
toepassing van rode tinten voor de gevel en 
de dakbedekking. Het kleurgebruik is warm en 
natuurlijk met fris witte accenten.

Vlek 08 is een hof bestaande uit uitsluitend vrije 
kavels. In dit hof zijn nog geen woningen gebouwd 
of ontworpen.
In aansluiting op de gerealiseerde hoven in de 
wijk, zijn de toepassing van rode, bruine en oranje 
tinten met fris witte accenten het uitgangspunt. 
Het kleurgebruik is warm en natuurlijk.

Ontwerprichtlijnen
Het ontwerp van de woningen op de vrije kavels 
dient in harmonie te zijn met de reeds gebouwde 
woningen in de hoven. 

Om dit te waarborgen worden de volgende 
richtlijnen meegegeven:

woningen in 1 à 2 lagen met kap;•
heldere eenduidige kapvorm;•
dakvorm: zadeldak of lessenaarsdak;•
een ondergeschikt deel (maximaal 1/3•
deel) van het dak mag als plat dak worden
uitgevoerd;
aandacht voor de uitstraling van de•
straatgerichte voor- en zijgevels;
woningen in een eigentijdse, niet•
historiserende architectuur.
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de rijwoningen in vlek 05woningen in hof met bruine tinten

Kleur- en materiaalgebruik

onderdeel materiaal kleur

dak hoofdbouw pannen of natuurlijke materialen rode, bruine of oranje tinten
gevels hoofdbouw metselwerk of natuurlijke materialen rode, bruine of oranje tinten
gevels aan-, uitbouw of bijgebouwen metselwerk of natuurlijke materialen natuurtinten
accenten en accentvlakken gevel metselwerk of natuurlijke materialen wit, grijs of natuurlijke tinten
dakranden hoofdbouw - wit, grijs of natuurlijke tinten
kozijnen - wit, grijs of natuurlijke tinten
draaiende delen - wit, grijs of natuurlijke tinten

de rijwoningen in vlek 06woningen in hof met rode tinten
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