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HOOFDSTUK 2 CONTEXT 

Het gebied en de omgeving 
De locatie ligt ten noorden van de bebouwde kom van Hoek van Holland, tot aan 
ode gemeentegrens met Westland. Het zal de eerste planmatige woonbebouwing 
van Hoek van Holland in de polders langs de Maasdijk zijn. In de huidige situatie 
is de locatie voor een groot deel in gebruik als kassengebied, daarnaast bevinden 
zich er maneges en sportvelden. Binnen de huidige locatie .zijn diverse bedrijfswo
ningen aanwezig. Het grootste de et hiervan wordt gehandhaafd, en zal in het plan 
worden opgenomen. Alle overige bebouwing zal verdwijnen. 
In het gebied spelen het landschap en de waterhuishouding een belangrijke rol. 
Bovendien is de nabijheid van het natuurlijke landschap van strand, duin en hos 
een belangrijke factor voor de sfeer van de nieuwe woonwijk. 

De ligging aan de Dirk van den Burgweg. een van de twee belangrijke invalsw&
gen van Hoek van Holland va nat de Maasdijk, is de presentatie van de wijk 
aan de grotere context. Het is ook een belangrijke kennismaking met Hoek van 
Holland. In de verdere toekomst (na 2015) zal ook het gebied ten oosten van de 
Dirk van den Burgweg in aanmerking komen voor bebouwing, en ook het aan
grenzende gebied van de gemeente Westland kan worden bebouwd, al dan niet 
i n een meer reo-eatieve sfeer. Het ontwikkelde plan biedt een aantal aankno
p ingspunten voor relaties naar de omgeving, hoewel de Dirk van den Burgweg 
een vrij harde grens is. 

Karakter 
Zoals op verschillende plekken in het westelijk deel van Hoek van Holland kan 
ook de locatie Dir1< van den Burgweg opgevat worden als een wijk of buurtschap 
.gelegen in het landschap. Hierin ligt een g root deel van het karakter van de loca
tie besloten. De ligging in de binnenduinrand en de nabijheid van het strand en de 
zee roepen een informele sfeer op die in het ontwerp van de locatie terug gevon
den moet worden. Omdat de locatie op de overgang van binnenduinrand naar het 
polderland ligt. is ook een koppeling met dit tandschapstype vanzelfsprekend. Bij 
het polderlandschap hoort bijvoorbeeld een strak verkavelingsprincipe. 

Het combineren van de informele sfeer van het duinlandschap met het strakke 
van het polderlandschap tot een prettige op zichzelf staande woonwijk is de uttda
ging van de locatie Dirk van den Burgweg. 

\IVL.~ .\t·.-~l-= . .\Rlo:.; ~ ....... 1 Ull;K ·./".\ _\..t·. l!UR~•!\'_(; 

Stedenbouwkundig plan 
In hel stedenbouwkundig plan (opgesteld door CH+Partners) wordt een heldere
(strakke) u-vormige stralenstructuur geïntroduceerd met centraal daarin een 
waterplas. De locatie wordt op twee punten vanaf de Dirk van den Burgweg ont
sloten. Naast de huidige Kaapweg wordt er een nieuwe aansluÜlg gemaakt die 
via een ventweg aantakl op de Dirl< van den Burgweg. 

Door het toepassen van verschillend e woningtypes. het gebruik van materialen 
en kleuren die refereren aan het duinlandschap en het realiseren van veel groen 
in de openbare ruimte wordt een informele sfeer nagestreefd. Uiteindelijk ontstaat 
zo een groen en dorps woonmilieu in een lage dichtheid waarin plaats is voor vrij
staande woningen op ruime kavels. twee-onder-een-kappers en rijtjeswoningen. 
De vrijstaande woningen zijn met name langs de randen van de locatie en aan de 
plas te vinden. De rijtjeswoningen liggen meer in het midden van de locatie. De 
twee-onder-een-kap woningen vullen het overig deel van de locatie. Vanaf de Dir1< 
van den Burgweg zijn zo vooral twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen 
te zien. wat bijdraagt aan rustig en groen beeld vanaf de weg. 

áe loca•ie gezien vanuit de /ucm. 
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HOOFDSTUK 3 WELSTANDSBELEID OP HOOFDLIJNEN 

Uitgangspunten 
De sfeer 113n de wijk moet het ontspannen kustgevoel oproepen zoals dat in 
kustplaatsen als Castricum of Bergen ook te vinden is. In het stedenbouwkundig 
plan wordt juist een vrij rigide structuur voorgesteld en een verwijzing gemaakt 
naar een tuindorp. Dtt laatste geldt met na me voor de integrale aanpak en inrich
ting van de openbare ruimte, de groene erfafscheiding en het hanteren van één 
rooilijn. Een totaalcomposttie van archttectuur en buitenruimte, zoals in tuindorp 
Vreewijk, is echter niet aan de orde. Wel zijn oevers, hagen, hekken en achterpa
den etc. onderdeel van het ontwerp en zo veel mogelijk gelijksoortig, zodat een 
eenvoudig groen en suburbaan woonmilieu ontstaat. 

voor het totale gebied wordt gestreefd naar een bij de kustplaats passende archi
tectuur: Gebouwen met een informele uitstraling en lichte kleuren leggen een 
relatie met het naastliggende (duin)landschap. Binnen het gebied zijn er verschil
len welke vooral bepaald worden door de gekozen woningtypologie. 

De samenhang voor de wijk als geheel wordt met name gewaarborgd door de 
openbare ruimte, het hanteren van één rooilijn (NB: kleine verspringingen door 
het toepassen van erl<e1s etc. zijn toegestaan) en daarnaast door licht (zand
kleurig) metselwert< en een donker getin:e (keramische) dakbedekking verplicht 
te stellen. Veranda's, er1<ers, serres, luifels. balkons. schoorstenen. terrassen 
maar ook details in het metselwer1< dienen om de ind ividualitelt van de woning te 
benadrukken. Er wordt vrijheid geboden aan h~t uiterlijk van deze ondergeschikte 
bouwdelen. maar ook daar worden lichte en natuurlijke materialen en tinten. 
gewenst. 

De gehandhaafde bestaande woningen zijn binnen het plan opgenomen. Bij de 
nadere uitwerking zal blijken of ook al deze wcningen daadwer1<elijk gehandhaafd 
zullen worden. of dat de kavels vnjkomen voor nieuwbouw. 
De bestaande woningen aan de Tochtkreek zijn uitgangspunt voor een aantal 
woningen die met hun voorgevel zijn gelegen aan het water, maar via de tuin wor
den ontsloten. De omvang van de kavels maakt dit mogelijk. 

\IVL.~ .\t·.-~l-= . .\RJo:; ~Ml lJ!l.:K ··/1>.\ _\.t·. l!UR~•.•\'-G 

Ambities en visie ten aanzien van architectuur en beeldkwaliteit 
Er wordt geen direcle architectuurstijl of -taal voorgeschreven. Wel dienen de 
woningen een informele uitstraling te hebben: monumentale. symmetrische en 
gesloten bebouwing zijn demalve niet gewenst (bv. de zogeheten 'notariswo
ning'.) Bijgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, moeten overeen
komstig de architectuur van het hoofdgebouw worden uitgevoerd. 

De uiteindelijk na te streven beeldkwaliteit van de wijk zal een groen en subur
baan woonmilieu zijn, waarbij veel groen in de openbare ruimte en groene eri
afscheidingen zorgen voor een groen raamwerk. Om, door het niet voorschrijven 
van een architectuurstijl of -taal, geen al te grote verschillen in hel eind beeld te 
krijgen zal door het groene raamwerl< en door de woningen in één rooilijn te plaat
sen en gebruik te laten maken van hetzelfde (voorgeschreven) lichte metselwert< 
en donker getinte dakbedekking een samenhangend beeld ontstaan. C:e criteria 
in deze welstandsparagraaf zullen zich dan ook niet toe spitsen op diversiteit (het 
maken van verschil). maar juist op samenhang. 

groen en s1Jburbasn l'l!ocn.11i/ieu. 
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HOOFDSTUK 4 WELSTANDSBELEID ·CRITERIA 

Een onderverdeling in deelgebieden is niet aan de orde voor de locatie Dirk van 
den Burgweg. Er wordt slechts onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
woningtypes. Voor de woningen aan de plas gelden aparte criteria. Daarnaast 
2ijn er cfileria voor de ovenge woningen, en voor een groter woongebouw (appar
teinenten) . Het materiaal en kleurgebruik is echter voor alle woningen gelijk. 
Supervisor 2al aan de Commissie voor welstand en Monumenten de gekozen 
kleur en materialen apart voorleggen, alvorens met de eerste bouwplannen het 
traject richting bouwvergunning zal '<'!Orden ingezet. 

Woningen aan het water: 
Het belangrijkste aspect voor de woningen die grenzen aan het water is de over
gang van de tu in naar het water. Deze dient zorgvu ldig en gelijksoortig te worden 
uitgevoerd. De woningen d ie grenzen aan de plas lig9en zowel aan de achter
zijde als aan de voorzijde in het zicht. Alzijdigheid van de woning is een belangrijk 
criterium. 

Overige woningen: 
Voor de overige woningen geldt dat er geen zijkanten naar de openbare weg 
mo9en zijn gericht. De kavel (Zowel woning als ertafscheid ing) d ient een uttstra
ling naar de openbare ruimte te hebben. Het hanteren van groene erfa fscheidin
gen versterkt het groene karakter en de samenhang van de wijk. 

DJ __ 
! 

Uilsiraling van de hoei< naar de straten. 
Geen zij/l.an:en nsar de op~nbare 1.tEg. 
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l 
Erfalscheidii1g hoogwaardig en geliil<sooitig. 
Uits~ral>ng naar de openbare ruim~e. 

Woongebouw (appartementen): 
In het stedenbouwkundig plan is aan de plas en langs de Dirk van den Burgweg 
een klein appartementengebouw gedacht. Vanwege de prominente ligging in 
de wijk d ient de uitstraling van het gebouw hoogwaardig en alzijdig te zijn . Het 
gebouw ligt in de ruimte in het groen en is onmiskenbaar onderdeel van de wijk . 

Uitgangspunten: 

- de wijk of buurt vormt een groen en suburbaan 'l'JOonmilieu. 
- de wijk of buurt vormt een samenhangend geheel. 
- de wijk roept het ontspannen kustgevoel op. 
- de bebouwing heeft een infonmele uitstraling. 
- hel groen in de openbare ruimle en de erfafscheiding vormen gezamenlijk het 

ruimtelijk raamwerk. 
- erfafscheidingen vormen een integraal onderdeel van het plan en zijn groen van 

karakter. 
- de relatie bebouwing / openbare ruimte is van groot belang: geen zij kanten naar 

de openbare weg. 
- individuele expressie van de woning mogelijk, zonder dat samenhang verloren 

gaat. 
- samenhang door erfafscheic:ting en voorgeschreven materiaal- en kleurgebruik. 
- per straal wordt één roo ilijn 90hanteerd . 

___ _rfJ rn c:ofu ____ _ 
Verschil door inOividue!e exixessi~ van de woJJing. saa;enilang door 1 rooilijn. g:oene 
gelij/(soortfge ertara~l>eiding &Il zf,ffrJe ma'6'riaal en ktsurgebruik. 
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Welstandsbeleid in detai l - Criteria per bouwlocatie 

Wo ningen aan de olas: 
~elatie met de omgeving: 

Bouwinitiatieven doorbreken de stedenbouwkundige structuur niet. 
Doorzlchten en zlchllljnen (op de ptas of het groen) handhaven. 
De vormgeving van de erfafscheiding aan de straat is gelijksoortig. 
De overgang tussen privé en openbaar wordt in samenhang ontworpen 
met het gebouw en is van hoge kwaliteit. 
De vormgeving van de overgang water - tuin is gelijksoortig, waarbij het 
zicht vanaf het water op de kavel niet wordt dicht gezet. 

Gebouwen op zichzelf: 
De gebouwen (woningen) hebben een Informele uitstraling. 
De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhouding. 
Aansluiting in schaal en hoogte op bestaande bebouwing . 
Tweezijdige orientatie van de woning; zowel op de straat als op het water. 
Woningen (kavels} omgeven door water hebben een alz~dige oriêntatie. 
Onderlinge verschillen per woning (vormgeving) mogelijk, maar wel alles 
in de rooilijn. 

Oetaillering, materiaal en kleurgel>ruik: 

12 

Toepassing van licht (zandkleur1g) metselwerk en donker getinte dakbe
dekking, bepaald door de supervisor (en goedgekeurd door Commissie 
Welstand). 
De detaillering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 
Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering, weer
type en het kustklimaat geen negatieve gevolgen hebl>en op de kwaliteit. 
Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van mater1aal. de wer
king van (zon) licht op het geveloppel'\/lak en het verschil tussen dag- en 
nachtbeeld. 
Géén toepassing van donker of zonwerend glas 
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ofi&matie van alle woningen op de ,olas, doorzicl1t6fl tussen de woni119M op~ pias. van
uit l•et oper:baar gebied zic /Jt op de plas e11 cp de }(ave/s ror.dom de plas. 

C'l'Oni,1gen ssn liet water Îiebbe .1 vrij zich! over het \valer. &fsfsche•O'inge.1 zetten liet 
zicht vsnsi fret wster cp de kavel e n o'e l.\'Oro·ng niet dich~. 
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Overige woningen: 
r<elatie met de omgeving: 

Bouwinitiatieven doorbreken de stedenbouwkundige strud uur niet. 
Ooorzichten en zichtlijnen \op de plas of t>et groen) handhaven. 
De overgang tussen privé en openbaar wordt in samenhang ontworpen 
met het gebouw en is van hoge k\o<aliteit. 
De vormgeving van de erfafscheiding aan de straat is gelijksoortig. 

Gebouwen op zichzelf: 
De gebouwen (woningen) hebben een informele uitstraling. 
De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhouding. 
Aansluiting in schaal en hoogte op bestaande bebouwing. 
Koppen aan de straat verbijzonderen. 
In het geval van vrijstaande woning: de gevel met de meeste uftstraling 
naar de openbare ruimte situeren. 
Onder1inge verschillen per woning (110rmgeving) mogelijk, maar wel alles 
in de rooilijn . 

Oetaillering, materiaal en kleurgebruik: 
Toepassing van licht (zandkleu rig) metselWerk en donker getinle dakbe
dekl<ing. bepaald door de supervisor (en goedgekeurd door Commissie 
Welstand). 
De detailering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 
Aandacht voi:>r het metselwerk detail 
Materialisatie en detaillering z.odanig toepassen dat veroudering, weer
type en het kustklimaat geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. 
Het betreft hier o.m. de ge110lgen van verwering van materiaa l. de wer
king van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en 
nachtbeeld. 
Géén toepassing van donker of zonwerend glas. 

\l'A___!; -ll·.-~1-=."'R"Z ~Ml UlliK -">.\ _\.I·. L~•.•\1_(; 

toepassing van Hcfrte baksteen en donltere dakbedekking. 01,derlir.ge verschilen tussen de 
l'1oningen~ n1aar wel si/es in de. rooilijn. 
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Welstandsbeleid in detai l - Criteria per bouwlocatie 

Woonqe bouw rapparte menten!: 
Relatie met de omgeving: 

Gebouw geposilioneerd in het groen en aan de plas. 
Het landschap loopt tot aan de gevel van het gebouw. 
Het gebouw laat waardevolle zichtl ijnen open (zoals zicht op de plas}. 
Het gebouw past binnen de overwegend lage bebouwing va n het gebied. 

Gebouwen op zichzelf: 
De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhoudingen. 
Het gebouw heeft een informeel karakter. 
Duidelij ke hoofdvorm en dakcontour. 
De overgang gebouw - open ba re ruimte is van bijzonder be 1 ang . De u it
we rki ng hiervan dient va n hoge kwaföeil te zijn . 
In- en uitspringende delen van de vlakke gevel zoals balkons, erkers en 
loggia's blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa. 
Gevel heeft een open karakter: het vormt de schakel tussen woning en 
omgeving . 
Het uitzicht op het omringende landschap is optimaa 1. 
Gebouw heeft een alzijdige oriëntatie. 
Parkeren voor bewoners inpandig oplossen. waarbij de toegang onder
deel is van het gebouw. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 
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Toepassing van licht (zandkleurig) metselwerk en donker getinte dakbe
dekking, bepaald door de supervisor (en goedgekeurd door Commissie 
Welstand). 
De detaillering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 
Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering, weer
type en het kustkl imaat geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. 
Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal. de wer
king va n (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en 
nachtbeeld . 
Géén toepassing van donker of zonwerend g las 
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BIJLAGE 

Verklarende woordenlijst 

Informeel - een informeel gebouv1 I gebouw met een informele uitstraling: 
Een gebouw dat niet symmetrisch is en ook geen sterk verbijz.onderde entreepar
tij heeft. De gevelindeling (of vorm) is schijnbaar toevallig ontstaan. 
De gevel straalt openheid uit: er is contact tussen binnen en buiten mogelijk . 
Kleurgebruik is terughoudend, dus geen felle kleuren zodat het gebouw alle aan
dacht opeist. 

Sfeer van een buurtschap: 
Een buurtschap wordt gezien als een klein buurtje of een cluster van woningen in 
een dorp of stad, w::rnr veel contact en uitwisseling mogelijk is tussen de verschi l
lende bewoners waardoor een gevoel van saamhorigheid ontstaat. 

\lVc_~-... ~. ::VF .... R~.:n,.:...:.,r Dlnl< ·."·~·'· ::o. C!URS"·.'~:G 17 




