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Het plangebied “De Kreken” is gelegen aan 
de rand van het dorp Poeldijk en wordt ont-
wikkeld in het kader van het project “De 
Westlandse Zoom”. Het plangebied is opge-
deel in vier fases. 

Voor fase 1 zijn deze Stedenbouwkundige 
Randvoorwaarden (SR) opgesteld.

In de SR wordt vastgelegd waaraan de bouw-
plannen moeten voldoen om een samenhan-
gend en kwalitatief hoogwaardig woonmilieu 
te realiseren. Ze zijn gebaseerd op enkele 
streefbeelden, die een vertaling zijn van het 
stedenbouwkundig concept.

Deze SR moeten als aanvulling op de wel-
standsnota worden vastgesteld. Qua opzet 
sluiten de voorwaarden aan op het format 
van de welstandsnota.

FASE  I

FASE  II

FASE  IV

FASE  III



FASE  I

Fase 1 bevindt zich aan de rand van de nieu-
we ontwikkeling “De Kreken”, tussen de Ver-
burghlaan, het ABC-bedrijventerrein, de kas-
sen en de Ruijtbaan. Vanwege de uitvalsweg 
uit Poeldijk (De Verburghlaan) en de grote 
bouwmassa’s die daar aan gelegen is (de 
Brede School), is de locatie enigszins afge-
zonderd van de rest van de ontwikkelingen. 
De belangrijkste samenbindende ingreep is 
het brede randpark met waterpartijen. Dit 
parklandschap biedt extra kwaliteit aan de 
woningen, die als het ware de nieuwe “rand 
van het dorp” gaan vormen.



“Wonen aan het rand van het dorp”

De eerste fase van de Kreken is vormgege-
ven als een typische Westlandse dorpsrand; 
ruime woningen in een groene dorpse set-
ting.

Door middel van drie karakteristieke streef-
beelden is de vormgeving van dit steden-
bouwkundig concept weergegeven.

Streefbeeld 1; Statige woonlaan.
De ruime opzet van de openbare ruimte, een 
licht glooiende weg en de ruimte tussen de 
woningen onderling creëert de sfeer van een 
groene open dorpsweg.  Vrijstaande wonin-
gen en twee-onder-een-kap woningen geven 
het plan een dorps karakter. De verbinding 
met Poeldijk wordt versterkt door het zicht op 
de kerktoren.

Streefbeeld 2; Westlandse dorpsrand.
Een openbaar pad tussen het water en de 
achtertuinen van de vrijstaande villas zorgt 
voor een ruime afstand tot de kassen, wat 
leidt tot een typische westlandse situatie: 
ruim groen wonen aan het water met de kas-
sen als decor.

Streefbeeld 3; Parkrand.
De laatste woningen aan het einde van de 
laan staan aan de rand van een parkland-
schap. Vanaf de Verburghlaan ontstaat een 
ruim groen beeld waarin de woningen zijn 
opgenomen en waarachter nu en dan de 
kassen doorschemeren.



STATIGE WOONLAAN



WESTLANDSE DORPSRAND



PARKRAND



TYPE II :  
Projectbouw  2 1̂’ers

TYPE I :  P
rojectbouw Villa’s

TYPE III : 
 Vrije Villa’s

De locatie wordt verdeelt in drie types wonin-
gen : TYPE I,  II,  en III.

Type I
Vrijstaande woningen die projectmatig wor-
den ontwikkeld.

Type II
Twee onder een kap woningen die 
projectmatig worden ontwikkeld.

Type III
Vrijstaande woningen die door particuleren 
kunnen worden ontwikkeld.

In principe gelden alle regels voor alle types, 
tenzij anders vermeld.

Ter stimulering van grote tuinen rondom de 
huizen worden er grenzen gesteld aan het te 
bebouwen oppervlak op de kavel.

100m contour



De bebouwing mag uitsluitend op het als 
bouwkavel aangeduide vlak van de kavel 
worden geplaatst. 

Onafhankelijk van de kavelmaat gelden de 
volgende regels voor het bouwkavel:

• Type I (Vrijstaande projectwoning)
- Minimaal 3m terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 2m terug van kavelgrens;
- Zone A (opties) : maximaal 3,8 m. hoog;
- Minimaal 12m terug van achterkant van de 
kavelgrens
• Type II (2^1-kap projectwoningen)
- Minimaal 2m terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 3m terug van kavelgrens: mini-
maal 6m tussen belendingen;
- Minimaal 8m terug van achterkant van de 
kavelgrens 
• Type III (Vrije kavel woning)
- Minimaal 6m terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 3m terug van kavelgrens: mini-
maal 6m tussen belendingen;
- Minimaal 9m terug van achterkant van de 
kavelgrens

Garages e.d. mogen tot aan de erfgrens 
worden gebouwd: 
- Maximale hoogte van 3,30 m.
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De bebouwing mag uitsluitend op het als 
bouwkavel aangeduide vlak van de kavel 
worden geplaatst.

Onafhankelijk van de kavelmaat gelden de 
volgende regels voor het bouwkavel:

• Type Ia (Vrijstaande projectwoning)
- Minimaal 3 m. terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 9 m. terug van achterkant van de 
kavelgrens.
- Minimaal 2m terug van kavelgrens;
- Zone A: maximaal 3,8 m. hoog;
- Minimaal 12m terug van achterkant van de 
kavelgrens.
• Type IIIa (Vrije kavel woning)
- Minimaal 6 m. terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 3 m terug van kavelgrens: mini-
maal 6 m. tussen belendingen;
- Minimaal 9 m. terug van achterkant van de 
kavelgrens.
• Type IIIb (Vrije kavel woning)
- Minimaal 6 m. terug van de straatzijde van 
de kavelgrens;
- Minimaal 3m terug van kavelgrens: mini-
maal 6m tussen belendingen;
- Minimaal 1 m. uit het talud;
- Minimaal 9m terug van achterkant van de 
kavelgrens.

Garages e.d. mogen tot aan de erfgrens wor-
den gebouwd volgens deze regels: 
- Maximale hoogte van losstaand 3 m
      aangebouwd 3,30 m. 
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Woningen bestaan uit gelede massa’s, de 
mogelijke opties voegen zich naar de ar-
chitectuur en zijn er niet contrasterend aan 
toegevoegd. Slechts aan de achterzijde en 
zijkant van de woning zijn beperkt uit- en 
aanbouwopties en terrassen toegestaan. De 
massa van de bebouwing moet zich goed 
verhouden tot de kavel.  

Regels hoofdmassa
- Goothoogte maximaal 6,3 m.
- Nokhoogte maximaal 10,0 m.

Regels Opties 
- Hoogte maximaal 3,8 m.

Voor toevoegingen aan de kappen worden 
de volgende regels gesteld:

Opties:
- nokhoogte van uitbouw minimaal 1m. on-
der nokhoogte hoofdmassa. 

Dakkapellen aan straatzijde:
- uitvoeren in aansluiting op de hoofd-dak-
vorm.
- uitsluitend binnen rood gestippelde gebied 
op minimaal 0,5m afstand van nok of dak-
vlak overgangen.

Schoorsteen:
- gemetselde dakdoorvoeren conform de ge-
velsteen zijn verplicht.

In dit stedenbouwkundig plan wordt extra 
aandacht gevraagd voor detaillering zoals 
nader omschreven op pagina 16.
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Woningen bestaan uit gelede massa’s, uit-
bouwen voegen zich naar de architectuur en 
zijn er niet contrasterend aan toegevoegd. 
Aan de achterzijde van de woning zijn be-
perkt uit- en aanbouwopties en terrassen 
toegestaan. De massa van de bebouwing 
moet zich goed verhouden tot de kavel.  

Regels hoofdmassa
- Goothoogte maximaal 5,5m
- Nokhoogte maximaal 10,5m

Regels Opties 
- Hoogte maximaal 3,3 m.

Voor toevoegingen aan de kappen worden 
de volgende regels gesteld:

Dakkapellen aan straatzijde:
- uitvoeren in aansluiting op de hoofd-dak-
vorm.
- uitsluitend binnen rood gestippelde gebied 
op minimaal 0,5m afstand van nok of dak-
vlak overgangen.

Schoorsteen:
- gemetselde dakdoorvoeren conform de ge-
velsteen zijn verplicht.

In dit stedenbouwkundig plan wordt extra 
aandacht gevraagd voor detaillering zoals 
nader omschreven op pagina 16.
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Minimaal te realiseren parkeerplaatsen per 
kavel; 2 opstelplaatsen, op eigen terrein.

Opstelplaatsen dienen onafhankelijk van 
elkaar te bereiken zijn via een inrit aan de 
straatzijde.

Opstelplaatsen mogen uitsluitend in de voor- 
of zijtuin worden gesitueerd, tenzij anders 
vermeld op tekening.

Bebouwd parkeren geldt niet als 
opstelplaats.

Garage of carport mag losstaand van de wo-
ning worden gebouwd, mits deze in een bij 
de woning passende stijl en materialisering 
wordt uitgevoerd. 
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ERFAFSCHEIDINGEN GRENZEND AAN 
DE OPENBARE RUIMTE, OPENBARE 
WEG OF WATER:

Erfafscheidingen op de kavelgrens aan de 
weg en aan het water, in de vorm van hek-
werken, heggen of (voet)muren, mogen tot 1 
meter hoog worden gerealiseerd.

De volgende types worden toegepast:

TYPE A
Net sierhek 8ocm hoog.

TYPE B
Eenvoudig hek 80cm hoog met haag op 
openbaar gebied.

TYPE C1
Eenvoudig hek 180cm hoog, begroeid met 
hedera. Staat op de erfgrens.

TYPE C2
Eenvoudig hek 180cm hoog, begroeid met 
hedera, staat op erfgrens, met op openbaar 
gebied een haag van maximaal 1m hoog er 
tegenaan. Dit geldt voor de korte doorsteek 
(tussen de weg en het pad langs de Lange 
Watering) en de zij- en achterkanten van de 
vrije kavels
(grenzend aan het park) 

TYPE D
Eenvoudig hek 180 cm hoog, begroeid met 
hedera; staat op erfgrens.



“DE WESTLANDSE VILLA.” 

In het Westland is sprake van een typische 
klassieke tuinderswoning, “de westlandse 
villa”.  Hoewel zeer gevarieerd in uitvoering 
en jaar van bouwen, is er toch een aantal 
stijl- en bouwkenmerken te benoemen die 
deze typering rechtvaardigen.  In het plan 
“De Kreken” fase 1 wordt gestreefd naar een 
“Westlandse” sfeer en uitstraling van de wo-
ningen.

De Westlandse Villa heeft meerdere van de 
volgende (stijl-)kenmerken:
- Vrijstaand huis met voortuin
- Markante kap
- Aanbouwen met zelfde kapvorm als hoofd-
massa
- Asymmetrisch geplaatste erker en voor-
deur
- Horizontale geleding begane grond
- Verticale geleding verdieping
- Grote overstekken
- Doorgetrokken belijningen in de gevel

Aandacht wordt vaak besteed aan een rijke 
detaillering van de volgende 
elementen:
- metselwerk
- entreepartij
- hoekelementen
- kozijnen en deuren
- daken

Er moeten minimaal drie van deze stijlken-
merken worden toegepast. Daarnaast moet 
een aantoonbare rijke detaillering van een 
van de elementen zijn uitgewerkt.



Hoofdmassa in metselwerk uitvoeren, met 
eventueel een natuursteen plint.

Daken:
- Gebakken producten toepassen (leien en 
pannen). 
- Kleur: gedekte, matte tinten; rood / bruin / 
aardetinten en grijzen.

Kozijnen en ramen:
- Kleur van het kozijn in contrast met de gev-
elsteen.
- Raamhout mag in kleur afwijken (maximaal 
1 extra kleur).
- Raamindeling is vrij.

Metselwerk projectmatige bouw 
(Type I en II ): 
- gebakken steen
kleuren : rood / bruin / aardetinten

Metselwerk vrije kavels (Type III ):
- gebakken steen (eventueel gekeimd) 
kleuren : rood / bruin / aardetinten, maar ook 
lichte kleuren, wit-nuances mogen worden 
toegepast.



Deze Stedenbouwkundige Randvoorwaar-
den zijn opgesteld om een bruikbaar en hel-
der referentie- en toetsingskader te bieden 
voor opdrachtgever, architect en toetsende 
instanties.

De Kreken fase 1 krijgt een sfeervol en klein-
schalig dorps woonmilieu, wat zowel project-
matig als door particulieren ontwikkeld gaat 
worden.

Door de ontwerpregels in deze stedenbouw-
kundige randvoorwaarden blijft de eenheid 
van het gebied gewaarborgd.

De nieuwe woningen zullen een dorpse sfeer 
uitstralen door hun positie en vormgeving; 
een mooie beëindiging van de bebouwing 
van het dorpse Poeldijk.


