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Beeldkwaliteitsplan
hoofdopzet

Een belangrijk algemeen uitgangspunt is het realiseren van een 
woonbuurt met een duidelijk eigen identiteit. Een buurt met van al-
les wat levert geen sterke identiteit op. Daarom worden in dit plan 
keuzes gemaakt maar is er ook voldoende ruimte voor vrijheid en 
flexibiliteit. 
Dit beeldkwaliteitplan zet in op voldoende keuzemogelijkheden qua 
woningtype en stimuleert diversiteit als het gaat om de hoofdvorm 
van de woningen. Eénheid door variatie is hierbij het motto. Dit door 
te sturen op eenheid in kleurgebruik en tegelijkertijd variatie in vorm 
te stimuleren.

vrije kavels

Het beeldkwaliteitplan houdt rekening met het feit dat een deel van 
de woningen als vrije kavel door particulieren wordt gebouwd. Het 
grootste gedeelte van de woningen wordt projectmatig ontwikkeld. 
Het beeldkwaliteitplan zorgt voor een goede afstemming tussen de 
vrije kavels en de projectmatige bouw.

doel en werking

Dit beeldkwaliteitsplan geeft de beoogde identiteit en kwaliteit weer 
voor het Land van Luna fase 2. Daarbij wordt iets gezegd over de 
woningen zelf maar ook de samenhang tussen het wonen en de 
inrichting van de openbare buitenruimte. In dit document zijn de 
belangrijkste kenmerken van de wijk in tekst en beeld uitgewerkt. 
Naast de functie als communicatie- en inspiratiemiddel wordt dit 
beeldkwaliteitsplan ook als toetsinstrument gebruikt. Toetsing vindt 
plaats door een supervisieteam dat alle schetsontwerpen beoor-
deeld, zowel het projectmatig te ontwikkelen deel als de vrije kavels. 
In dit team heeft ondermeer een gedelegeerde van de “commissie 
ruimtelijke kwaliteit” zitting (voorheen welstandscommissie). Dat 
betekent dat het schetsontwerp na goedkeuring door het supervi-
sieteam niet meer naar de commissie ruimtelijke kwaliteit hoeft. De 
schetsontwerpen voor supervrije kavels worden niet op welstands-
criteria beoordeeld. 

projectmatig 

vrije kavels
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bebouwings vrije zone 
watertransportleiding
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1 Stedenbouwkundig plan
Het Land van Luna fase 2 wordt een ruime, groene woonbuurt met 
een heel centrale ligging in zowel Heerhugowaard als de regio. Een 
bijzondere wijk met een heel eigen karakter. In het stedenbouw-
kundige plan voor de wijk is het groene karakter maximaal ingezet 
als kwaliteit voor het wonen. De woningdichtheid in het gebied is 
relatief laag waardoor er veel ruimte is voor groen en water. Vrijwel 
iedere woning heeft uitzicht op royaal groen en/of grenst er direct 
aan. Daarnaast zijn veel woningen en kavels die met de achtertuin 
aan het water zijn gelegen. De verkeersprofielen stralen kwaliteit 
en karakter uit door de aanwezigheid van ruime groene bermen en 
bomen. 

De woningen zijn rondom drie buurtparken georganiseerd die zich 
in sfeer en inrichting van elkaar onderscheiden. Een hedendaags 
buurtpark bij de entree, een meer klassiek buurtpark centraal in het 
gebied  en een langgerekt buurtpark aan de zuidzijde aansluitend 
bij het Park van Luna.  De wijk wordt gebouwd in een lage woning-
dichtheid. Dit betekent dat er relatief veel vrijstaande woningen en 
twee-onder-een-kapwoningen komen. Aan de zijde van de  Lotte 
Beesedijk staan woningen met hun voorzijde naar de weg. Langs 
de overige randen van de woonbuurt liggen de woningen met hun 
achtertuinen aan het water. 

De wegprofielen in de wijk hebben geen aparte trottoirs. Wel zijn er 
in de parkzones voetpaden aanwezig en worden de deelgebieden 
onderling verbonden met routes voor fietsers en voetgangers.  De 
woonstraten zijn geschikt voor alle verkeersdeelnemers en liggen 
vrij in het groen waardoor vrijwel alle voortuinen grenzen aan het 
groene profiel. Dit beeld van lanen en boomgroepen langs de we-
gen zorgt voor een landelijke woonsfeer.
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2 Zonering 
Om de kwaliteit en herkenbaarheid van de buurt 
als geheel te versterken is gekozen voor een 
zonering. Er is onderscheid gemaakt tussen 
projectmatige bouw, vrije kavels en supervrije 
kavels. Daarnaast is er gekozen om twee 
bebouwingen (de ‘‘specials’’) door bijvoorbeeld de 
toepassing van een onderscheidend kleur en of 
materiaal gebruik een andere uitstraling te geven. 
Zonering is verder uitgewerkt in hoofdstuk 7: 
materiaaltoepassing.

projectmatig

vrije kavels

supervrije kavels

specials

UITGANGSPUNT: 

•	 Het	gebied	met	de	projectmatig	ontwikkelde	woningen	en	de	vrije	kavels	vormen	samen	
de	nieuwe	identiteit	van	het	gebied.

•	 Het	gebied	heeft	een	eigen	gezicht,	passend	binnen	de	beeldkwaliteitsafspraken,	aan	
de	Lotte	Beesedijk.

•	 De	specials	onderscheiden	zich	ten	opzichte	van	de	overige	bebouwing	in	de	buurt.
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openbaar groen 

(gras)

variabel

variabel
5.5m.

minimaal
3m.

rijbaan

openbaar groen 

(gras)

gevarieerd straatbeeld met rode baksteen in een warme tint

Principe profiel ter plaatse van de vrijstaande woningen en twee-onder-

een-kapwoningen.
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3 Straatbeeld 
Het uitgangspunt is het realiseren van een ge-
varieerd bebouwingsbeeld. Het herhalen van 
dezelfde blokjes twee-onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen naast elkaar is niet toege-
staan. Bij het kiezen van hoofdmassa’s zijn de 
kapvormen vrij. Ook het realiseren van een plat 
dak is toegestaan.

Het Land van Luna fase 2 wordt een woonbuurt 
met een ruime opzet. De straten hebben een een-
duidig en krachtig groen profiel met een rijweg die 
wordt geflankeerd door grasstroken met bomen. 
Om het groene beeld van de wijk te versterken 
hebben de meeste woningen een voortuin gren-
zend aan de openbare groenstroken. De twee-on-
der-een-kapwoningen en de vrijstaande woningen 
inclusief de vrije kavels hebben bij voorkeur een 
voortuin van minimaal drie meter. De rooilijnen 
mogen hierbij verspringen, mits de grens van drie 
meter niet wordt overschreden. Voor het hoofd-
volume mag deze voortuin niet worden verhard, 
met uitzondering van de inritten. Alle woningen 
hebben een lage haag op de grens van het open-
baar gebied en de voortuin. De achtertuinen die 
grenzen aan de openbare ruimte worden afge-
schermd met een hoge groene afscherming. Bij 
de projectmatig ontwikkelde woningen wordt deze 
haag door de ontwikkelaar aangeplant. Door de 
voortuin als verlengstuk van de openbare ruimte 
in te richten ontstaat een fraai straatbeeld.

UITGANGSPUNT: 

•	 Woningen	dragen	bij	aan	een	gevarieerd	bebouwingsbeeld.
•	 Een	voortuin	draagt	bij	aan	het	groene	karakter	van	de	wijk.
•	 Groene erfafscheiding verplicht bij	overgang	openbaar	-	privé.



9

gevraagde 
hoekaccenten
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4 Vrije kavels

groene erfafscheiding 
minimaal 1.80m. hoog. 

Bij hoeksituaties met een berging in het 
zicht, wordt deze bij voorkeur gemetseld 
en voorzien van een kapje met dezelfde 
dakpannen als van het hoofdgebouw. 
Bergingen worden niet in het talud 
gebouwd.

richting van de nok 
van de hoofdmassa

achtertuin
voortuin

lage haag

representatieve gevels

Er zijn drie typen vrije kavels; de vrije kavels, vrije 
kavels met een accent en de supervrije kavels. 

Voor de vrije kavels worden kavelpaspoorten 
gemaakt. Hierin wordt met name gestuurd op de 
situering en schaal van de hoofdmassa op de 
kavel. Daarnaast kan eventueel de nokrichting 
van de woningen worden bepaald. Voorts is er 
een kleurpalet voor de metselstenen voor de vrije 
kavels vastgesteld (zie hoofdstuk. 7: materiaal-
toepassing).
Voor de supervrije kavels zijn er buiten het be-
stemmingsplan geen voorwaarden gesteld. Deze 
woningen worden niet getoetst op welstand.

Onderdeel van het beeldkwaliteitplan is de inrich-
ting van de kavel. Hierbij gaat het om de plaatsing 
van de woning op de kavel, de oriëntatie van 
de woning en de overgangen naar de openbare 
ruimte.
Omdat in dit stedenbouwkundig ontwerp (afbeel-
ding links) veel woningen op hoeken liggen wordt 
in deze situaties extra aandacht voor het woning-
ontwerp gevraagd.  Deze woningen hebben een 
tweezijdige oriëntatie. Voor een passend beeld is 
het belangrijk de woningen twee representatieve 
gevels te geven. De zijgevel mag niet te gesloten 
worden vormgegeven, en moet in feite ogen als 
een voorgevel. Wanneer een ingang op de kopse 
kant van een woning de kwaliteit verbetert, kan 
deze in de ‘zijgevel’ worden geplaatst. Op de  
kaart zijn de punten aangegeven waar aandacht 
moet worden gegeven aan de hoeklocaties.

bouwvlak voor
situering 
hoofdgebouw

voorbeeld voor de nog op te stellen 
kavelpaspoort voor vrije kavels

UITGANGSPUNT: 

•	 De aangegeven woningen 
op de hoeken hebben een 
tweezijdige	oriëntatie.
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hoge 
erfafscheidingen
(groen)

lage 
erfafscheidingen
(rood)
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Groene erfafscheiding (situatie bij 
aanleg).

Voorbeeld lage haag.

Groene erfafscheiding (situatie bij 
aanleg).

Voorbeeld lage haag.

Groene erfafscheiding (situatie vol-
groeid.

Indicatie beukenhaag 
planten in twee rijen. 

Voorbeeld lage haag.

5 Erfafscheidingen
In het gebied komen twee typen hagen voor. Aan de voorzijde van 
de woningen staan lage hagen en op de grens van de achtertuinen 
met het openbaar gebied staan hoge hagen in de vorm van hoog-
waardige groene tuinafschermingen. Deze overgangen tussen open-
baar gebied en privéterrein zijn sterk medebepalend voor de kwaliteit 
en de uitstraling van de wijk. De hoge afschermingen bestaan in 
ieder geval uit een deugdelijk hekwerk in een donkere kleur begroeid 
met klimplanten (in de meeste gevallen met klimop). Standaard 
hekwerken met klimop kunnen worden toegepast mits van een zeer 
goede kwaliteit. Groen geschilderde schuttingen zijn niet toegestaan. 
De hoge erfafscheiding bij de achtertuin is minimaal 1.80 meter 
hoog. De ruimte op het eigen erf voor de kopse gevel wordt ingericht 
als voortuin en ligt volledig in het zicht. In belang van het straatbeeld 
is het goed dat hier de hoge groene erfafscheiding niet  voor de re-
presentatieve gevels staat. De voortuin wordt afgeschermd door een 
lage haag van maximaal 1 meter hoog. De haag is een beukenhaag 
met bij voorkeur twee rijen beuken om en om geplant. Bergingen 
maken een belangrijk onderdeel uit van het straatbeeld. In het geval 
dat een berging in het zicht ligt is het nodig hier ontwerp-aandacht 
aan te besteden. Een gemetselde berging of een berging in hout met 
een kapje is een verrijking van het beeld.

UITGANGSPUNT: 

•	 Alle achtertuinen/zijtuinen grenzend aan openbaar toegankelijk gebied worden afge-
zoomd	met	een	hoge,	hoogwaardige,	groene	erfafscheiding.

•	 De	voortuinen	worden	afgeschermd	met	een	lage	haag.	

28 cm

20 cm

30 cm

1 m
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Oevers6
Het beeld van de oevers van de privé-kavels vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteit in het 
plangebied. Het is essentieel dat deze oevers, direct bij realisatie van de kavels en de woningen, 
mooi worden vormgegeven. In het beeldkwaliteitplan zijn twee soorten oevers aangegeven. 

Bij projectmatige ontwikkelde woningen aan de westrand (profiel blauw) van het plangebeid wor-
den de oevers volledig ingericht en samen met de woning aangeboden. Deze oevers hebben twee 
aanleg-niveaus. Direct aan het water ligt een strook met een diepte van 3 meter. Deze strook loopt 
langs de gehele oever door. In de strook wordt een terras aangelegd. Direct grenzend aan de wo-
ning ligt een hoger tuindeel. Het hoger en lager tuindeel wordt gescheiden door een nader te bepa-
len bouwkundige constructie. Het is toegestaan om bij de woningen met een tuin aan het water een 
houten vlonder (steiger) aan te brengen met een overkraging boven het water, onder meer met in 
achtneming van de regels en goedkeuring van het Hoogheemraadschap.

Bij de overige oevers (profiel rood) wordt een verhoogde beschoeiing aangelegd met een hoogte 
van circa 50 centimeter boven waterpeil.

Indicatie	van	profiel	blauw

oever profiel blauw: verlaagd terras van 3m aan het water

Indicatie	van	profiel	rood

oever profiel rood: natuurlijk aflopend profiel naar beschoeiing

UITGANGSPUNT: 

• Oevers in stand houden.
• Zone langs het water (3 meter) is vrij van bebouwing.
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Zuid-buurt                                   palet rood

Noord-buurt                                palet rood        +       palet alternatief

palet rood

palet rood + palet alternatief

geen palet (supervrije kavels)

geen palet (specials)

Noord-buurt 

kleurgebruik gevels

Zuid-buurt 
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Materiaaltoepassing7
Bij de keuze van de toe te passen materialen is gezocht naar een beeld dat 
recht doet aan het idee de totale buurt een zekere eigen identiteit van ge-
ven. De essentie hierbij is dat een duidelijke keuze voor de materialen het 
mogelijk maakt vrijheid te geven in de vormentaal van de hoofdmassa’s. 
Dus afstemming in kleur en materiaal en vrijheid in vormgeving. Onder-
scheid is gemaakt in de Noord-buurt, de Zuid-buurt, de vrije kavels en de 
specials.

Noord-buurt

Voor de sorteringen van de metselstenen bestaat de keuze uit een rood 
palet en een alternatief palet. Bij de rode palet is het belangrijk te kiezen 
voor warme rode kleuren. Meerdere kleuren rood zijn mogelijk. Fletse rode 
kleuren of genuanceerde rode kleursorteringen zijn niet gewenst. Het al-
ternatieve palet bestaat uit warme grijstinten, witte stenen of meer donkere 
bakstenen. Witte stenen blijven hierbij een uitzondering. Ook staan nooit 
twee witte woningen naast elkaar. De woningen met een alternatief palet 
bestaan uit één duidelijke hoofdkleur. Verschillende sorteringen metselwerk 
in één gebouw, speklagen, lijnen of aparte kleurvlakken zijn ook bij het 
alternatieve palet niet gewenst. Variaties in de wijze van metselen zijn wel 
toegestaan. 

Er wordt gebouwd in handvorm metselstenen. 
De vrije kavels liggen in de Noord-buurt. Voor de vrije kavels geldt ook het 
rode en het alternatieve palet. 
De supervrije kavels hebben geen palet. Alle steenkleuren zijn toegestaan.

Zuid-buurt

In de Zuid-buurt geldt alleen het rode palet. Het alternatieve palet is hier 
niet mogelijk.

Specials

Bij de Specials is het de bedoeling iets te ontwerpen dat qua beeld afwijkt 
van het reguliere beeld. De gedachte is het contrast op te zoeken met de 
directe omgeving. De wijze waarop wordt op voorhand niet bepaald. Dit 
gaat in overleg met de betrokken architect.

UITGANGSPUNT: 

•	 Noord-buurt	in	palet	rood	en/of	palet	alternatief,	Zuid-buurt	in	rood	palet.
•	 Alle	rode	metselstenen	in	sprekende	warme	rode	kleuren.	
•	 Specials	onderscheiden	zich	in	kleurstellingen.
•	 Aan	de	supervrije	kavels	worden	geen	voorwaarden	gesteld.
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daken

Alle daken, met uitzondering van de supervrije kavels, worden 
uitgevoerd in donkergrijs getinte keramische pannen. Andere 
terughoudende kleuren zoals zwart of heel donkere kleurtinten 
zijn ook mogelijk. De pannen zijn mat of licht schijnend. Glan-
zende pannen zijn niet toegestaan. Betonnen dakpannen zijn 
niet gewenst. Het is belangrijk het gebruik van zonnepanelen af 
te stemmen op het ontwerp van het dak. Alle zonnepanelen zijn 
donker van kleur, overeenkomstig de kleur van de pannen zon-
der opvallende randen.

Bij de specials zijn afwijkende kleuren voor de daken toegestaan. 

Dakkapellen en andere aanvullende opties dienen te worden 
mee ontworpen. 

kozijnen en houtwerk

Bij het rode metselwerk passen kozijnen en houtwerk in gebro-
ken wittinten. Grote kleurcontrasten in de vorm van harde pri-
maire kleuren zijn niet toegestaan. De op deze pagina getoonde 
kleuren zijn voorbeelden. Andere RAL-kleuren zijn mogelijk maar 
moeten wel vergelijkbaar zijn. 

In het geval particuliere opdrachtgevers kiezen voor alternatieve 
sorteringen metselwerk dan is de kleurkeuze voor kozijnen en 
het houtwerk vrij. Grotere oppervlakken houtwerk kunnen het 
best worden geschilderd in terughoudende kleuren passend  bij 
het gekozen metselwerk. Hiervoor worden vooraf geen kleuren 
bepaald. 

garagedeuren

De garagedeuren dienen te worden uitgevoerd in passende don-
kere tinten. Felle primaire kleuren en wit zijn niet toegestaan. De 
deuren mogen het beeld niet domineren. De aangegeven kleu-
ren voor de garagedeuren zijn voorbeeldkleuren.

voorbeelden:  kleur houtwerk 
gebroken wit

voorbeelden: kleur garagedeuren

dakpan keramisch antraciet 
mat - lichtglanzend

UITGANGSPUNT: 

•	 Er	zijn	geen	grote	kleurcontrasten	op	woningniveau.
•	 De	daken	worden	uitgevoerd	in	antracietkleurige,	matte	en	keramische	pannen.
•	 Kozijnen	en	houtwerk	in	gebroken	wit	tinten.	
•	 Garagedeuren	in	donkere	gedekte	kleuren.	
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SAMENVATTEND8

De	identiteit	van	de	wijk		wordt	hoofdzakelijk	bepaald	
door	het	gevraagde	palet	voor	het	metselwerk,	de	donk-
ere	daken	en	de	diversiteit	aan	bouwvormen.	

Het bouwplan dient te passen in dit beeld en draagt bij 
aan	deze	gewenste	identiteit.

De	wijk	krijgt	een	parkachtig,	losse	uitstraling.	

Deze uitstraling wordt vormgegeven door de wijze waar-
op	de	woning	op	de	kavel	staat,	hoe	de	woning	reageert	
op de openbare ruimte (inclusief het water) en de over-
gangen	met	de	openbare	ruimte.
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Bijlagen
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Beplantingsopzet

Heerhugowaard  Zuid
6 februari 2018
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Principe doorsnede

Straatbomen met een donkergroene en warme uitstraling. De bomen 
vormen een eenheid in de gehele buurt en zijn herkenbaar voor de 
locatie. Ze vormen de samenhang binnen het beplantingsconcept.

Hoofdsoorten:
     Alnus spaethii ‘Spaeth’
   
     Alnus incana ‘Laciniata’

 

Soortenlijst

BeschrijvingSchema

Referenties

Alnus spaethii ‘Speath’ Alnus incana ‘Laciniata’

1. STRAATBOMEN
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2. WILGENSINGEL

Schema

Principe doorsnede

De singel zorgt voor een robuuste en natuurlijke afscheiding tussen de 
wijk en de aanliggende rijweg. 

Beschrijving

Hoofdsoorten:
Salix alba ‘Liempde’
Salix alba vitellina ‘Chermesina’

Onderbegroeiing:
Gras/kruidachtige vegetatie

Soortenlijst

Referenties

Salix alba vitellina ‘Chermesina’
winterbeeld

BladerenSalix alba ‘Liempde’
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Schema Beschrijving

Soortenlijst

Referenties

Principe doorsnede

Groene elementen, singel Winterbeeld Bladeren van de zwarte els

Alnus glutinosa wordt aangeplant op de natuurlijke eilanden. Deze 
bomen houden van ‘natte voeten’ en zijn zeer geschikt voor het 
aankleden van deze eilanden in het water. Ook voor de fauna zijn de 
plekken van belang. Denk hierbij aan broedende eenden en 
schuilplaatsen voor de kuikens.

Hoofdsoorten:
Alnus glutinosa

Onderbegroeiing:
Kruidachtige vegetatie volgens PNV

3. NATUUR EILANDEN
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Schema Beschrijving

Soortenlijst

Referenties

Principe doorsnede

Tilia cordata Boomgroepen, ‘clumps’ Taxus als solitaire onderbegroeiing

Vleugelnoot, Pterocarya

Quercus cerris

Een robuust buurtpark met 
kenmerkende eigenschappen. De 
golvende lijnen in het maaiveld 
zorgen voor een stoer uiterlijk. 
Hierbij horen ook stoere 
beplantingen. Bomen worden 
aangeplant in groepen. Hierdoor 
ontstaan clumps. Deze groepen 
geven een fors uiterlijk aan het 
park en een volwassen uitstraling.

Hoofdsoorten:
Quercus cerris
Pterocarya fraxinifolia
Tilia Cordata

Onderbegroeiing:
Taxus baccata
Grasvegetatie

4. STOER BUURTPARK
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Schema Beschrijving

Soortenlijst

Referenties onderbegroeiing

Hyacinthoides hispanica

Scilla mischtschenkoana

Galanthus nivalis

Crocus tommasinianus

Muscari armeniacum

Narcissus “February Gold”

Voorjaarsbloembollen zorgen voor een heus kleurenspektakel in het 
buurtpark. Het zorgt voor een indrukwekkend ‘wow’ effect. De bomen 
in het park vormen een soort arboretum. Deze hebben allemaal een 
intensieve herfstkleur. Deze invulling zorgt ervoor dat de seizonenen 
optimaal worden beleefd in de buurt.

Hoofdsoorten:
Acer freemanni
Parrotia persica
Nothofagus antarctica
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Ginkgo biloba
Cercidiphyllum japonicum

Onderbegroeiing:
Grasvegetatie + voorjaarsbollen:
Hyacinthoides hispanica
Galanthus nivalis
Muscari armeniacum
Scilla mischentschenkoana
Crocus tommasinianus
Narcissus ‘February Gold’
Narcissus ‘Tête á Tête’

5. SEIZOENEN BUURTPARK
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Referenties bomen

Principe doorsnede

Onderlaag voorjaarsbeeld
Bovenlaag najaarsbeeld

Acer freemanii

Liquidambar styraciflua

Parrotia persica

Ginkgo biloba

Nothofagus antarctica

Cercidiphyllum japonicum

Liriodendron tulipifera
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Schema Beschrijving

Soortenlijst

Referenties

Open landschap

Viburnum opulus

Prunus padus Amelanchier lamarckii

Een open landschap met in de omlijsting verschillende meerstammige 
heesters en kleine bomen. Het open landschap met verschillende lage 
grassen en kruipheesters vormen een goede basis voor een wisselende 
wandeling door de wijk. 

Bomen:
Betula utilis ‘Doorenbos’

Heesters:
Amelanchier lamarckii
Cornus mas
Acer campestre
Rhamnus frangula
Prunus padus
Viburnum opulus

Lage heesters:
Salix repens

Bloemrijk grasland:
Zaaimengsel.
Achillea, Anthricus, Centaurea, 
Crepis, Daucus, Leucanthemum, 
Pastinaca, Plantago, Prunella, 
Ranunculus, Silene, Tanacetum, 
Trifolium & Vicia.

6. ROBUUST LANDSCHAP

Bloemrijk grasland Struinpaden, bijvoorbeeld met 
Nobrecal
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Schema’s beplantingslagen

Principe doorsnede

Betula utilis ‘Doorenbos’


