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1.

Inleiding

Doel
De ambitie voor Couwenhoek is het realiseren van een hoogwaardige, aantrekkelijke
woonwijk. Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld waarin wordt ingespeeld op
bestaande kwaliteiten en nieuwe kwaliteiten zijn geïntroduceerd. Het resultaat is een
kleinschalige wijk, met een robuuste groen- en waterstructuur, waarin iedereen aan
een bijzondere openbare ruimte woont.
Couwenhoek zal haar aantrekkelijke woonkwaliteit mede ontlenen aan een sprekende
en zorgvuldig gekozen architectonische uitwerking van de gebouwen. De zorg voor
de architectonische kwaliteit wordt dan ook gezien als integraal onderdeel bij de
ontwikkeling en realisering van een woonwijk met een hoge omgevingskwaliteit. De
beoogde beeldkwaliteit is verwoord in voorliggend beeldkwaliteitsplan.
Afbakening
Het beeldkwaliteitsplan staat niet op zich. De kwaliteit van Couwenhoek wordt
vastgelegd in de volgende ruimtelijke kaders:
- Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE): planstructuur en verkaveling
- Bestemmingsplan (BP): juridisch bindend kader, mogelijkheden, functies en
maatvoering
- Beeldkwaliteitsplan (BKP): sfeer en identiteit van de gebouwde omgeving en
openbare ruimte
- Inrichtingsplan openbare ruimte (IPOR): vertaling van de beoogde sfeer en
identiteit van de openbare ruimte in een inrichtingstekening

Status
Voor grootschalige ontwikkelingsopgaven, zoals bij Couwenhoek, moeten er in
aanvulling op de basiscriteria uit de Welstandsnota, welstandscriteria worden
opgesteld. Deze criteria worden onderdeel van een beeldkwaliteitsplan. De
gemeenteraad stelt het beeldkwaliteitsplan vast zodat deze ook daadwerkelijk als
toetsingskader kan worden gebruikt. Dit beeldkwaliteitsplan vormt dan een aanvulling
op de welstandsnota.
Kwaliteitsborging
Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als inspiratiekader en toetsingskader en is
een uitnodiging aan de ontwikkelende partij en de architect om een kwalitatief
hoogwaardige woonomgeving te maken.
De vakdiscipline stedenbouw van de gemeente voert als opsteller van het
beeldkwaliteitsplan de daadwerkelijke beeldregie van de bouwplanontwikkeling uit.
Dit gebeurt o.a. door:
- Betrokkenheid bij uitwerken van architectenplannen
- Afspraken over ambtelijk vooroverleg bouwplannen
- Afspraken over aanleveren van bouwplannen
- Betrekken commissie voor welstand en monumenten
De commissie voor welstand en monumenten adviseert op basis van het
beeldkwaliteitsplan over de architectonische kwaliteit van de bouwplannen.
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2.

Inspiratie

Capelse buurten met sterke samenhang
Kenmerkend voor de directe omgeving van Couwenhoek zijn de verschillende,
op zichzelf staande buurten. De buurten hebben elke hun eigen opzet, specifieke
kenmerken en opvattingen uit de periode waarin het is gebouwd. Binnen de verschillende buurten zelf is een grote mate van samenhang in architectuur, kleur- en
materiaalgebruik, massa en vorm.
Couwenhoek wordt een nieuwe opzichzelfstaande wijk binnen Capelle. Net als de
omliggende Capelse wijken wordt hier een grote mate van samenhang nagestreefd,
met een hedendaagse architectuur.
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wonen aan de dijk
De ontwikkelende partij die het stedenbouwkundige plan heeft laten opstellen, heeft
zich laten inspireren door het “wonen aan de dijk”.

“Het architectonisch beeld van de woningen aan de dijk is eigentijds en gestoeld
op de klassieke pandjesarchitectuur. De woningen zijn individueel herkenbaar. De
woningen in de achtergelegen straatjes zijn modern, waarbij de toepassing van
natuurlijke materialen en duurzaamheid meer tot uiting komen. De zone langs
de dijk heeft een open inrichting, waar een enkele boom of boomgroep het beeld
bepalen. Aan de noordzijde heeft de waterplas met oevers een natuurlijke inrichting
en uitstraling.
Waarom wonen aan de dijk? De Groenedijk is een element van formaat met veel
zeggingskracht. Het is dan ook heel logisch deze te betrekken als identiteitsdrager
voor de locatie Couwenhoek. Wonen aan de zijde van dijk is dan ook onvermijdelijk,
en sterk in potentie. Belangrijk is wel de juiste uitstraling van de architectuur te vinden,
passend bij de sfeer van de dijk.
Voor de woningen aan de noordzijde is de groen-blauwe zone de kwaliteitsdrager.
Rustig wonen aan het groen, in korte straatjes (of beter erfjes) waar iedereen
elkaar kent. Kleinschaligheid is dus een doorslaggevend thema. Deze richting en
architectonische verschijningsvorm zijn goed denkbaar op de locatie. Het voegt
een nieuwe sfeer toe die ook nog eens een goede inbedding heeft. Een eigentijdse
uitstraling, met aandacht voor duurzaamheid kan voor een breed publiek een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving bieden.”
Bron: Toelichting uit Stedenbouwkundig plan (30 maart 2015)

inspiratiebeeld ‘wonen aan de dijk’

Vertaling inspiratie naar beeldkwaliteitscriteria
Couwenhoek is een opzichzelf staande buurt, waar een eigen architectuur
kan worden gerealiseerd. Het ‘wonen aan de dijk’ als inspiratie kan passend
zijn op deze plek, mits zorgvuldig uitgevoerd. De criteria in de navolgende
hoofdstukken geven aan wat hieronder wordt verstaan. De criteria en
referentiebeelden zijn vooral bedoeld als uitnodiging om hier een kwalitatief
hoogwaardige, eigentijdse vertaling van te maken, geen exacte kopie.
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3.

Beeldkwaliteitscriteria

Overeenkomstig met de Welstandsnota zijn de criteria in drie schaalniveaus onderscheiden:
• Ruimtelijke inpassing
• Bouwwerk op zichzelf
• Uitwerking (Materiaal, kleur en detaillering)

RUIMTELIJKe INPASSING

een spel van huisjes

Samenhang en variatie
In Couwenhoek wordt een grote mate van samenhang nagestreefd. Voor de hele
buurt geldt daarom een zelfde basis aan toetsingscriteria.

Woningtypologie
• Er is een mix van grondgebonden woningen. De korte rijtjes, patio’s, tweekappers en vrijstaande woningen dragen bij aan het groene en kleinschalige karakter van de wijk.
• Het exacte programma zal nader worden ingevuld met een maximum van 89
woningen en een minimum van 18 tweekappers, 4 patio’s en 3 vrijstaande
woningen.

Binnen deze samenhang is een bepaalde mate van variatie mogelijk en wenselijk om
de karakteristiek van de openbare ruimte te ondersteunen. De positie van de woning
speelt daarbij een belangrijke rol bij het ontwerp van de woning. Om deze positie te
benadrukken zijn er aanvullend op de basis criteria voor deze zogenaamde accenten
van 1e of 2e orde opgesteld.
Voor de 1e orde accenten is het de uitnodiging om een echte blikvanger te maken,
waarbij de architectuur optimaal aansluit bij het karakter van een groen, blauwe,
kleinschalige woonbuurt met aandacht voor duurzaamheid en toekomstigbestendigheid. Dit zijn de woningen aan de entree’s, in belangrijke zichtlijnen en aan de
centrale watergang.
De 2e orde accenten zijn hoeken/kopgevels van de overige openbare ruimtes, zoals
de woonpaden en parkeerpockets. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen een
rij een accent te maken als onderbreking. Het exacte aantal en de positionering
van de accenten van de 2e orden kunnen afhankelijk van het ontwerp nog nader
worden bepaald.
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Massaopbouw
• Per woning een sterke hoofdvorm van overwegend 2 bouwlagen met kap.
• Hogere bouwhoogte (3 bouwlagen met kap) bij 1e orde accent mogelijk.
• Een schakeling of groepering van huisjes.
• Rijen zijn kort (4 á 6 woningen). Geen meerdere rijtjes van 6 naast elkaar.
Kapvorm en richting
• Alle woningen hebben een zadeldak van 35 tot 60 graden.
• De richting van de kappen is overwegend parallel aan de straat.
• Afwisseling in kaprichting is mogelijk (1e en 2e orde accenten).

hoek wonen

g)

Capelle aan den IJssel

1e orde: accenten
2e orde: aandacht voor hoeken en koppen
3e orde: de basis
zichtlijnen

Brug

Trottoir

Bomen

Wandelpad

Dijk

Fietspad

Sportveld

Parkeerplek

Rijbaan asfalt (ontsluitingsweg)

Parkeerhoven

Rijbaan (gebakken) klinkers (woonstraat)

Achterpad
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Bouwwerk op zichzelf
Gevelopbouw
• De voorgevel is georiënteerd op de straat. Geen blinde kopgevels, grenzend aan openbare ruimte.
• De kopgevels hebben een duidelijk silhouet, bijvoorbeeld door boven/voor het dakvlak uit te steken of
een robuuste detailering. Geen overstekken aan de kopgevel.
• Duidelijke pandsgewijze scheiding bijvoorbeeld met een penant, terugliggende gevelband of verspringing in gevelvlakken.
• De gevelopeningen hebben een staande verhouding.
• Clusters van woningen (rij) hebben een herleidbare ritmiek van ramen deuren en schoorstenen.
• Ramen, deuren en puien liggen verdiept in de gevel. Deze verdiepte negge (streefdiepte 20cm) draagt
bij aan de dieptewerking van de gevel en de pandsgewijze scheiding.
• De entree wordt benadrukt met een gevelaccent (bijvoorbeeld met een band rondom)
• In de achtergevels kan op beganegrondnivo vrij worden omgegaan met de gevelindeling en gevelopbouw.

niet zo
mAar Zo!

Bijbehorende bouwwerken
• Bijbehorende bouwwerken zijn duidelijk ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
• Bijbehorende bouwwerken liggen niet direct aan de openbare ruimte, maar hebben een minimale afstand van 1 meter tot aan de openbare ruimte.
• Bijgebouwen en aanbouwen zijn meeontworpen maar dienen in vormgeving te contrasteren met het
hoofdgebouw.
• Erkers zijn toegestaan als accent in de silhouetgevel.
• Dakkapellen staan in de goot of zakken door de goot. Dakkapellen zijn hebben een staande verhouding
en zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.
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staande verhouding, pandsgewijs, diepe negge, doorgemetselde koppen,
accenten, sterke eenheid in kleur en materiaal

accent, sterk silhout, robuust

pandsgewijs, silhouet in daklijst, staande

dakkapel is ‘topzwaar’ en daardoor

verhouding, schoorstenen,

niet ondergeschikt aan hoofdmassa

uitwerking
Materialen en kleuren
• Materialen zijn robuust en karaktervol. Ze ondersteunen de sterke silhouetwerking van de massa’s.
• Er wordt één hoofdkleur voor de gevels en voor de daken bepaald, eventueel kan dit een palet in dezelfde kleurschakering zijn.
• De 1e orde accenten kunnen afwijken d.m.v. accentmateriaal of andere metselverband, maar wel in dezelfde hoofdkleur of uit
het bijpassende kleurpalet.
• Kozijnen en draaiende delen hebben 1 kleur. In de accentgevels kan deze kleur afwijken.
• De keuze voor materialen en detaillering versterkt het uiterlijk van het gebouw: Bij een historiserende architectuur is deze dus
anders dan bij een moderne (strakke) architectuur. Het gaat om stijlvastheid en consequent uitdetailleren.
niet zo
mAar Zo!

accentkleur- en materiaal

Detaillering
• De detaillering is robuust en karaktervol.
• Het dakvlak heeft verholen goten en de hemelwaterafvoeren worden passend weggewerkt in de gevels (geen losse HWA’s op
de muren).
• Zonnepanelen en andere voorzieningen worden (geïntegreerd) meeontworpen. Het is hierbij de uitdaging om in de architectuur
de duurzaamheid van de woning te tonen in een eigentijdse uitwerking.
• Alle rookgasafvoeren e.d. worden via 1 centrale schoorsteen ontsloten. Deze schoorsteen is meeontworpen in de bouwmassa
(signatuur).
• Ventilatieroosters wegwerken. (niet zichtbaar in glas)
• Geen overdaad aan historiserende detailering, zoals roedeverdeling.

staande

verhoudingen,

diepe

negge,

robuust,

gevelopeningen in kopgevel, entreemarkering

dakkapel in de goot

robuust materiaal en kleurgebruik,
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4.

Criteria voor erfafscheidingen

De overgang tussen openbaar en privé wordt gevormd door de erfafscheiding en de voortuinen. Om
het groene karakter van de wijk te versterken hebben de voortuinen een minimale maat van 3 of 4
meter diep. Daarnaast worden de erfafscheidingen die aan de openbare ruimte grenzen uitgevoerd
als haag. De hagen worden projectmatig aangelegd als een volwassen groene haag en worden goed
onderhouden. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Principe erfafscheidingen

Lage erfscheiding
• Aan de voorzijde van de woning is de haag laag (max. 1 meter) en robuust (bijvoorbeeld 1m hoog
en 50cm breed of 50cm hoog en 1m breed). De haag staat niet direct op de erfgrens om de kans
op overhangend groen te verkleinen.
• Bij kavels die direct aan de rijbaan grenzen zijn de hagen max. 50cm hoog t.b.v. het overzicht.
• Er worden 3 á 4 haagsoorten uitgezocht, waar de toekomstige bewoners zelf een keuze uit kunnen
maken. Dit sluit aan bij het dorpse karakter van de wijk.
• Hoe minder onderbrekingen van de haag en hoe smaller de openingen, des te meer lengte haag
gerealiseerd wordt. Dit draagt bij aan het groene karakter. De maatvoering van inrit-openingen
dient op een duurzame manier te worden vastgelegd, bijvoorbeeld met penanten of een tuinhek.
• Een groene erfscheiding tussen twee opritten draagt bij aan een groene uitstraling. Dit kan worden
gestimuleerd bijvoorbeeld door de positionering van gevelopeningen, voldoende breedte van de
opstelplek en penanten.
Hoge erfscheiding
• Waar achtertuinen aan de openbare ruimte, achterpaden of parkeerpockets grenzen, worden in
verband met de privacy hoge erfafscheidingen voorgesteld van maximaal 2 meter.
• De wijk moet een groen karakter krijgen, daarom dient de erfafscheiding die aan de openbare
ruimte grenst te worden vormgegeven als haag.
• Bij de parkeerpockets wordt een gebouwde erfafscheiding al dan niet in combinatie met een bijgebouw gerealiseerd, in samenhang met de woning.
• Bij achterpaden is de vormgeving van de erfafscheiding vrij.
Hoeken
• Bij hoekwoningen (hieronder vallen ook de hoekwoningen aan de parkeerpockets en de doorsteken) wordt de lage haag doorgetrokken tot minimaal 2/3 van de lengte van de zijgevel, daarachter
is een hoge erfafscheiding toegestaan.
• Om het aantal onderbrekingen van de haag te beperken, zullen woningentree’s en opritten veelal
worden gecombineerd. Met name bij hoeken kan het echter voorkomen dat ze beide op een ander
plek gesitueerd zijn.
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Dorpse hekjes
• Om een bijdrage te leveren aan de dorpse sfeer en de wens voor onderscheid en eigen identiteit,
krijgt elke woning (indien van toepassing) zijn eigen (houten) tuinhek. Er worden 3 á 4 hekjes ontworpen, waar de toekomstige bewoners zelf een keuze in kunnen maken.

lage haag
hoge haag
gebouwde erfscheiding
tuinhek
duurzame beeïndiging inrit-opening

Principe hoekoplossing

2/3

1/3

lage haag

lage haag

hoge haag bij achtertuinen en zijtuinen, grenzend aan openbaar

lage haag

een eigen tuinhek

gebied

stenige uitstraling opstelplekken

stimuleren groene erfscheiding tussen opstelplekken

duurzame manier van openingen in haag beperken

jonge aanplant, risico van verwijderen
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5.

Criteria voor parkeren

Parkeren in openbaar gebied
Om de parkeerplaatsen zo veel mogelijk uit het straatbeeld te houden, wordt daar
waar veel behoefte is aan openbaar parkeren (bij rijwoningen) de parkeerplaatsen
geclusterd in parkeerpockets.
Voor wat betreft de beeldkwaliteit van de parkeeroplossingen geldt algemeen dat de
gevelwand zo beperkt mogelijk doorbroken wordt door inritten naar de collectieve
parkeerplaatsen. De direct aan de weg aansluitende parkeerhoven moeten bijvoorbeeld door een goed aangeplante haag duidelijk van het openbare gebied worden
afgezet. De voorkeur gaat hier uit naar het aanplanten van een volwassen groene
haag, die projectmatig wordt aangelegd en goed wordt onderhouden.
De erfafscheidingen grenzend aan de collectieve parkeervoorzieningen dienen
zorgvuldig te worden vorm gegeven, om van de parkeerterreinen een aantrekkelijke
ruimte te maken.
De overige parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de woonstraten in de vorm van
langsparkeren.
Parkeren op eigen terrein
Uitgangspunt voor parkeren op eigen terrein is de wens om de voortuinen zo groen
als mogelijk te houden en om bij de vrijstaande woningen, patio’s en tweekappers
minimaal 1 parkeerplaats van eigen terrein te realiseren.
De wijze waarop het parkeren op eigen terrein wordt geregeld heeft een belangrijk
effect op de gewenste groene uitstraling op de openbare ruimte. Dit heeft te maken
met de volgende aspecten:
• Zichtbaarheid achtertuinen vanuit de openbare ruimte: Geschakelde
garages en garages met een kap, bieden een meer stenige aanblik dan vrijstaande garages. Bij een vrijstaande garage is opgaand groen in de achtertuin
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•

•

beter zichtbaar vanuit de openbare ruimte en draagt hiermee bij aan het groene
karakter van de wijk. Een geschakelde garage zorgt voor een wandwerking, wat
niet gewenst is in Couwenhoek.
Gebruik voortuin: naast de woning dient voldoende ruimte te zijn om een opstelplek te kunnen realiseren. Opstelplekken voor de woning tussen de voorerfgrens
en rooilijn zijn niet gewenst.
Vormgeving en maatvoering erfafscheidingen: hoe smaller de inrit, des te meer
lengte erfafscheiding gerealiseerd kan worden. Dit draagt bij aan het groene
karakter, auto’s worden zo aan het zicht van de openbare ruimte onttrokken.
De breedte van de inrit als doorsnijding van de groene erfscheiding (voorstel
ca. 3,50 m breed) dient met een duurzame manier te worden vastgelegd. Een
groene erfscheiding tussen twee opritten draagt bij aan een groene uitstraling
(zie ook hoofdstuk 4).

Principes parkeren op eigen terrein
Vrijstaande woning
• vrijstaande garage
• garage achter de achtergevel
Tweekapper
• voorkeur voor vrijstaande garage. In ieder geval aan 1 zijde is garage los en kan
de achtertuin bereikt worden.
• garage minimaal 11 meter achter de voorerfgrens, waar mogelijk een ruimere
maat
Patiowoning
• opstelplek achter voorgevel
• groene tussen-erfafscheiding gewenst

stimuleren groene erfscheiding tussen opstelplekken

voldoende ruimte tot garage geeft het profiel groene uitstraling

voldoende ruimte tot garage en tussen woning en zijdelingse perceelsgrens

wandwerking en stenige uitstraling door garages
en korte opstelplek
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6.

Kwaliteit van de openbare ruimte

Visie en ambitie
De beoogde sfeer van een kleinschalige woonbuurt aan de dijk wordt doorgezet
in de uitwerking van de openbare ruimte zodat een sterke eenheid ontstaat tussen
stedenbouwkundig plan, architectuur en openbare ruimte. Een groene uitstraling, is
hierbij het belangrijkste kenmerk. Daarnaast vormt de opbouw van het stedenbouwkundig plan een belangrijk aspect voor de beleving van de openbare ruimte. Bepalende factoren hiervoor zijn, de straatprofielen, de materialisering en het openbare
groen.
Het openbare groen bestaat uit een groen entree, de groen-blauwe zone aan de
noordzijde, de dijkzone in het zuiden, groene doorsteken van de parkeerpockets
naar de woningen, groene bermen en de straatbomen, die door hun afwisselende
toepassing voor veel variatie in de straatprofielen zorgen. Doordat de woningen
een ruime afstand hebben tot de erfgrens, wordt het privé-groen onderdeel van het
openbaar groen. Hierdoor ontstaat een ruim ogend profiel met een open en intieme
sfeer. Door een zorgvuldige detaillering en een duurzame ingetogen materialisering,
krijgt Couwenhoek een eenduidige en verzorgde uitstraling.
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Kaders
De ambities en eisen voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de Capelse
openbare ruimte zijn vastgelegd in enkele documenten:
• In Het Programma van Eisen (3 juni 2010) zijn de Technische voorwaarden
opgenomen waaraan een gebied moet voldoen dat na gereedmelding onder
beheer en onderhoud komt van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente
Capelle aan den IJssel.
• Om de openbare ruimte in te richten volgens het beleid, de eisen en standaarden zoals door het college of de gemeenteraad vastgesteld en het beleid ten
aanzien van de openbare ruimte in één document te bundelen, is het Handboek
Inrichting Openbare Ruimte (November 2013) opgesteld.
• In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Gebiedspaspoort (14 december 2015) zijn enkele spelregels opgenomen voor de openbare ruimte van
Couwenhoek.
In dit hoofdstuk zijn de bovengenoemde kaders vertaald naar de specifieke locatie
van Couwenhoek. Deze kaders blijven daarbij tevens van toepassing.

Structuur Openbare ruimte
De openbare ruimte van Couwenhoek bestaat uit meerdere gebieden met elk hun
eigen gebruik, sfeer en karakter. De keuze van bijvoorbeeld materialen, profielen
en beplanting dient aan te sluiten bij dat gebruik, sfeer en karakter. De volgende
gebieden zijn in dit hoofdstuk toegelicht.
De beoogde kwaliteit zal nader wordt nader uitgewerkt in het inrichtingsplan van de
openbare ruimte (IPOR).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entree Couwenhoekseweg
Entree Westerlengte
Groen-blauwe zone
Dijkzone
Woonstraat
Grachtje
Hoofdwatergang
Ontsluitingspaden

2
3

1

8

8

8

6

5

7

4

De bomen op bovenstaande verbeelding geven een impressie van het gewenste groene karakter van de wijk.
De exacte locatie en het aantal bomen worden in het IPOR nader bepaald.
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1. ENTREE COUWENHOEKSEWEG
Tussen de Couwenhoekseweg en de eerste woningen van de nieuwe wijk ligt een
parkachtige groenzone, waardoor het groene karakter van de wijk zich direct manifesteert. De groenzone wordt uitgevoerd als gazon met enkele solitaire bomen en
groepen bomen die tevens voor schaduw zorgen. De toegangsweg wordt, evenals
de verharding in de rest van de wijk, uitgevoerd in een warme kleur klinker (voorstel:
bruin gemêleerd). In deze groenzone ligt een speeltuin. Het idee is om deze speeltuin geschikt te maken voor meerdere leeftijdsgroepen, zodat ook in de toekomst
veel kinderen uit de buurt daar kunnen spelen. Aansluitend bij de beeldkwaliteit van
de wijk krijgt de speeltuin een natuurlijke, maar eigentijdse uitstraling, bijvoorbeeld
door gebruik van hout, aluminium en natuurlijke kleuren.

4. DIJKZONE
De dijkzone bestaat feitelijk uit 2 delen. In beide gebieden heeft de auto een ondergeschikte rol en daarom in gekozen voor een smal wegprofiel/woonpad.
In het oostelijk deel is de bestaande watergang gehandhaafd. In de berm is ruimte
voor enkele kleine bomen, die een ondergeschikte rol spelen.
In het westelijk deel liggen de woningen direct aan de dijk. Wat betreft uitstraling
van de verharding wordt de Dorpsstraat als referentie gebruikt. Daar is d.m.v. variatie in bestratingpatroon en kleurgebruik een zonering gerealiseerd. Het woonpad
ligt aan weerszijden ‘in het groen’. Het gazon wordt slechts minimaal doorsneden
met de entreepaden voor de woningen, die in materialisatie aansluiten bij het woonpad en op gelijk niveau als het gazon worden aangelegd.

2. ENTREE WESTERLENGTE
Aan deze kant wordt de entree van de wijk gevormd door een brug over de bestaande hoofdwatergang. De brug bestaat uit een rijloper en twee voetpaden. De
brug wordt naar verwachting uitgevoerd in metselwerk met een stalen balustrade/
leuning. De brug krijgt hiermee een robuuste, maar toch transparante uitstraling
zodat het water vanaf de brug zichtbaar en beleefbaar is. Wat betreft kleurstelling
wordt aansluiting gezocht bij de kleuren van de wijk. Bijvoorbeeld de toplaag van
het brugdek dat aansluit bij de klinkers in de wijk en in overleg met de architect kan
worden gekeken of in kleur van het metselwerk kan worden aangesloten.

5. WOONSTRAAT
Aan het woonstraatje liggen ca. 10 woningen. Deze woningen zijn als enige in het
plan niet aan een grotere groenstructuur gelegen. Ten behoeve van de groene
woonkwaliteit van deze woningen is er een groenstrook opgenomen in het profiel. In
de groenstrook worden heesters en enkele bomen geplant.

3. GROEN-BLAUWE ZONE
Deze zone ligt langs beide entrees en speelt zodoende een belangrijke rol in de beleving van de wijk. Natuurlijk vormgegeven, robuust water en groen zijn hier beeldbepalend. Het robuuste groen bevindt zich aan de noordzijde van de watergang en
heeft als doel om het zicht vanaf de woonwijk op de sportvelden te beperken. Er
wordt gedacht aan een combinatie van (groenblijvende) heesters en bomen.
Voor aan te planten bomen geldt de stelregel: de juiste boom op de juiste plaats
zodat een volwaardige duurzame groeiplaats wordt gerealiseerd. Om voor de
eerste bewoners al een groene sfeer te realiseren zal de beplanting vooruitlopend
op het woonrijpmaken van de wijk worden gerealiseerd. Er wordt onderzocht of een
of beide eilandjes bij het noordelijk talud kan worden gevoegd om het gewenste
groene beeld verder te kunnen versterken.
Naast een bufferfunctie heeft deze zone ook een gebruiksfunctie. Tussen de rijbaan
en de watergang ligt een informeel voetpad. In deze zone ligt tevens de ambitie om
een speelaanleiding met een natuurlijk en avontuurlijk karakter die creatief spelen
stimuleert een plek te geven.

6. GRACHTJE
Centraal in het plan ligt een klein grachtje die de verbinding vormt tussen de bestaande watergang en de groenblauwe zone. De taluds aan weerszijden wordt uitgevoerd als gazon. De wegverbinding in het midden van het plan wordt uitgevoerd
als duikerbrug. In de verschijningsvorm wordt aansluiting gezocht bij de brug aan de
Westerlengte.
7. HOOFDWATERGANG
De voormalige sportvelden waren voorzien van forse groene omzoming. Ten behoeve van het bouwrijp maken is deze beplanting inmiddels gekapt. Ter plaatse van
de hoofdwatergang wordt dit groene karakter wel teruggebracht, maar dan minder
fors. In de grasberm worden bomen geplant. De straat krijgt aan die zijde een groen
karakter, maar de woonwijk blijft ook zichtbaar vanaf de Westerlengte.
8. ontsluitingspaden
De bewoners en bezoekers van de dijkwoningen parkeren hun auto in de parkeerhoven en bereiken hun voordeur via de ontsluitingspaden. Deze paden vormen dus
de entree van deze woningen en moeten daarom een goede uitstraling hebben. De
ontsluitingspaden zijn ruim gedimensioneerd en voorzien van een groenstrook aan
een zijde.
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inrichtings- en onderhoudsniveau
Het inrichtings- en onderhoudsniveau zijn aparte kwaliteiten, maar hangen wel met
elkaar samen.
Inrichtingsniveau
Qua inrichtingsniveau onderscheiden we drie niveaus: standaard, standaard-plus
en bijzonder. Voor woonwijken en dus ook Couwenhoek geldt het niveau Standaard
Onderhoudsniveau
De gemeente heeft ervoor gekozen om in de praktijk met drie niveaus voor onderhoud te werken: hoog (A), basis (B) en sober (C). Voor woonwijken gelden de
niveaus basis (voor: verkeersvoorzieningen, straatreiniging, groen, kolken en lijngoten en speelplaatsen) en sober (voor: verharding, beschoeiing, civieltechnische
kunstwerken en openbare verlichting).
Catalogus
We vinden het belangrijk dat er samenhang in de inrichting van de openbare
ruimte is: de “Capelse Stijl”. Om kwaliteit te realiseren en te behouden is
continuïteit en standaardisatie van belang. Daarom is voor de verschillende inrichtingsniveaus in het HIOR een catalogus opgesteld van veel gebruikte materialen en
inrichtingselementen in Capelle aan den IJssel. De beelden en relevante teksten
i.r.t. beeldkwaliteit uit de catalogus zijn in dit hoofdstuk overgenomen uit het HIOR
en daar waar mogelijk al van een keuze voorzien. In het IPOR kunnen hier nog
enkele keuzes in worden gemaakt.
Verharding
In sommige gebieden of zones (zie schema) moet een keuze worden gemaakt
tussen het toepassen van gebakken klinkers of betonstraatstenen. Deze afweging
is een optelsom van kosten, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Ook herbruikbaarheid
is van belang, omdat wegen in verband met de zetting regelmatig worden opgehoogd. Gebakken klinkers zijn in aanschaf duurder, maar duurzamer dan betonstraatsteen. Dit komt door een langere levensduur en de betere mogelijkheden voor
hergebruik. Betonstraatstenen zijn goedkoper in aanschaf, maar gaan veel minder
lang mee.
In Couwenhoek is voor de rijbaan gekozen voor gebakken materiaal in een warme
kleur (voorstel: bruin gemêleerd).
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Verlichting
De verlichting dient te bestaan uit masten, armaturen en lampen die in het standaardpakket van de gemeente zijn opgenomen.
In het plan Couwenhoek zullen voor de openbare verlichting de standaard 4m
lichtmasten van Nedal worden toegepast. Deze worden, in afwijking van het HIOR,
voorzien van het Stela Square LED opzetarmatuur van Indal.
Straatmeubilair, materiaal- en kleurgebruik
In het overzicht hiernaast zijn de op dit moment toegepaste standaarden
voor de gemeente weergegeven. De elementen zijn gekozen op basis van
functionaliteit en beheerbaarheid.
Om een rustig straatbeeld te krijgen streven we ernaar om, bij het toepassen van
een kleur, zoveel mogelijk de standaard kleur RAL 7021 (antracietgrijs) aan te
houden, behalve op plekken waar vanwege de beeldkwaliteit een bijzondere kleur
gewenst is.
Afvalinzameling
Voor de afvalinzameling zal gebruik worden gemaakt van ondergrondse containers.
Spelen
Doel is om (toekomstige) bewoners te betrekken bij het ontwerp van speelplekken.
De inrichting van speelplekken wordt meestal in overleg met vaste leveranciers
gedaan. Vanwege onderhoudsmotieven wordt daarbij vaak gekozen voor een moderne inrichting met een rubberen ondergrond.
Op specifieke plekken is een andere uitstraling mogelijk. Het is dan van belang om
bij de start van een project specifieke wensen m.b.t. de uitstraling van een speelplek aan te geven. ‘Spelen in het groen’ past goed bij de uitstraling van Capelle
Parkstad. Vanuit gezondheidsoogpunt is het van belang om speelplekken op een
‘gezonde’ plek te realiseren: geen vervuilingsbronnen in de buurt, een schone
bodem en een speelplek die keus biedt tussen zon en schaduw. Vanuit oogpunt van
sociale veiligheid is de plaatsing van een bank bij een speelplek wenselijk.

Catalogus HIOR: standaard

Stela Square LED opzetarmatuur van Indal
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