
LOCATIE

Brederoodseweg 41, Santpoort-Zuid

perceel van ca. 1,5 hectare

oorspronkelijk in gebruik als glastuinbouw, al ca. 11 jaar niet meer in gebruik

bebouwing dateert uit verschillende periodes van de 20ste eeuw

toegang is via tennisvereniging aan de Brederoodseweg 43

Locatiebeelden



bebouwing dient, zowel qua oppervlakte als 
volume beperkt te zijn 
de toegestane hoeveelheid wordt bepaald door de 
op te stellen exploitatieopzet tussen de gemeente 
en de ontwikkelaar in het kader van de provinciale 
regeling Ruimte voor Ruimte 
maximaal 3 woningen
bebouwing alleen binnen de maximale rooilijnen 
(zie kaart)
onderzocht moet worden hoe optimaal om te 
gaan met de milieuzone van het tenniscomplex, 
opdat het bouwvolume aan de zuid-oostzijde van 
de kavel gelocaliseerd kan worden
beperkte bouwhoogte van 4,5 meter en 
terughoudendheid in materialisering en 
kleurgebruik
bij de locatiebepaling rekening houden met het 
zicht op en vanuit de ruïne van Brederode.
betere aansluiting op de omliggende natuur 
en compensatie door overdracht, of een 
beheersovereenkomst
positie van bouwvolumes en inrichting dusdanig 
dat het landschap doorvloeit in het projectgebied

de lengterichting van de volumes moet in 
noordwest-zuidoost richting georiënteerd zijn
de bouwvolumes moeten via de zuidzijde 
ontsloten worden (huidige toerit)
bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid 
vindt een integrale belangenafweging plaats: 
milieutechnisch, waterhuishoudkundig, 
archeologisch, ecologisch en verkeerstechnisch

LANDSCHAP

RANDVOORWAARDEN TRANSFORMATIE

  startdocument "Duingebied"  

Figuur 3.2.1.2: uitgangspunten wijzigingsbevoegdheid

3.2.2  Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg

In 2013 is een positief advies afgegeven op een principeverzoek voor uitbreiding van de 
parkeervoorziening van landgoed Duin- en Kruidberg. Na uitvoerig overleg is besloten onder 
voorwaarden medewerking hieraan te verlenen.

Omdat de park- en tuinaanleg van Duin- en Kruidberg een beschermd Rijksmonument is, is 
het plan voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitbreiding 
behelst 188 parkeerplaatsen en wordt gerealiseerd op het oostelijk deel van het landgoed, 
achter het koetshuis. De RCE stelt als belangrijke voorwaarde voor medewerking dat geen 
verdere uitbreiding van het aantal voorzieningen plaatsvindt, waardoor de parkeercapaciteit 
nog verder wordt vergroot.

De overige voorwaarden de RCE stelt zijn: 
- behoud van groene uitstraling en huidige kenmerken van het beoogde terrein; 
- toepassing natuurlijke materialen; 
- sobere verlichting; 
- geen aanleg van voorzieningen en bouwwerken die leiden tot een onomkeerbare 

   Status: concept
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Vogelvlucht in noordelijke richting

“De binnenduinrand vormt een kleinschalig patroon 
van bos, kronkelende wegen, buitenplaatsen en open 
grasland. Het landschap van de binnenduinrand 
vertoont een aantal kenmerken van een stadsrand. 
De agrarische structuur is verzwakt. Dit manifesteert 
zich in de opkomst van paardenweiden en maneges. 
Ook zijn er reguliere woningen aanwezig.

De unieke natuur en het landschap van de 
binnenduinrand en de hoge cultuurhistorische en 
recreatieve waarde kunnen als sterke elementen 
worden aangemerkt. Daarbij komen als zwakke 
elementen de agrarische gronden naar voren die hun 
oorspronkelijke functie grotendeels zijn kwijtgeraakt, 
met als gevolg een toenemende verstedelijkingsdruk 
en dreigende verrommeling van het open landschap. 

Bestemmingsplankaart

Het perceel Brederoodseweg 41 is onderdeel van een kleinschalige landschapskamer in de binnenduinrand:

een open ruimte, rondom omgeven door bomen

huidige bebouwing bestaat uit ruïne van Brederode, sauna Ridderrode, tennispark Brederode 

en het vervallen kassencomplex

het heeft momenteel een agrarisch karakter en wordt gebruikt voor extensieve beweiding

UIT HET STARTDOCUMENT “DUINGEBIED”:

Als uitgangspunt voor het bestemmingsplan Duingebied, waarvan de locatie Brederoodseweg 41 tot het 
coördinatiebesluit deel uitmaakte, is een startdocument opgesteld, waarmee de gemeenteraad op 11 
september 2014 heeft ingestemd. In het startdocument worden de uitgangspunten benoemd voor de 
ontwikkelingsmogelijkheid van de locatie Brederoodseweg 41 tot woningbouw. Deze uitgangspunten zijn 
doorvertaald in het bestemmingsplan 'Brederoodseweg 41'. Het betreft de volgende voorwaarden:



RUIMTE VOOR RUIMTE REGELING

De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
landelijk gebied. Dit gebeurt door het opruimen van storende bebouwing van agrarische bedrijven. In ruil 
hiervoor wordt het bouwen van een of meer compensatiewoningen in het buitengebied mogelijk gemaakt. 
Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. Voorwaarden voor de toepassing van deze regeling zijn in ieder 
geval:

a. een vermindering van het bebouwde oppervlak door een netto-afname van bebouwing
b. zekerstelling dat de herstructurering van de te saneren locatie inclusief de sloop van de hiervoor bedoelde 

bebouwing of functies plaatsheeft
c. niet meer woningen worden toegestaan dan noodzakelijk is om de sloop van bedoelde bebouwing of 

functies te realiseren, hierbij mag de winst niet meer dan 5% van de investering zijn
d. de compensatie vanuit het ruimte voor ruimte beleid dient bij voorkeur plaats te vinden in of tegen 

bestaand bebouwd gebied

Op 15-09-2015 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland en de 
initiatiefnemers van de ruimte voor ruimte aanvraag aan de Brederoodseweg 41 te Velsen. De provincie schreef 
naar aanleiding daarvan het volgende:

PLANOLOGISCHE PROCEDURE

De foto’s geven aan dat de kassen duidelijk vervallen 
zijn en op deze manier passen onder de ruimte voor 
ruimte regeling 2015 in het kader van in verval geraakte 
opstallen. Het complex staat duidelijk al enige jaren 
leeg. Alleen normaal gesproken staan dit soort kassen 
in een open landschap, hier zijn de kassen veel meer 
aan het zicht onttrokken en hierdoor meer een ‘laatste 
puist’. Dit brengt met zich mee dat het moeilijker is 
om tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te komen, 
omdat de uitgangssituatie weliswaar storend maar 
minder zichtbaar is vanuit de omgeving. Bovendien 
is deze plek gevoeliger dan een regulier ruimte voor 

ruimte project aangezien het project zich in Natura 2000 
gebied bevindt*. Dit brengt vaak beperkingen met zich 
mee, maar dit specifieke project lijkt meer ruimtelijke 
kwaliteitswinst met zich mee te brengen omdat er iets 
anders wordt teruggeven aan het landschap dan alleen 
grasland.

Bij de architectuur/ de bebouwing moet ook vanuit 
kasteel Brederode worden gekeken wat de juiste 
rooilijn is. Het expertteam krijgt dan ook graag inzicht in 
de zichtlijnen. Hier moet in het ontwerp nauwkeurig mee 
om worden gegaan. Ook moet, voor een uiteindelijke 

definitieve beoordeling, de uitwerking van het landschap, 
de structuur en het natuurbeheer in kaart worden 
gebracht.

Op 25 april 2016 heeft de provincie gereageerd op de 
Ruimte voor Ruimte vraag voor het onderhavige plan. 
In de beoordeling wordt geconcludeerd dat het hier 
gaat om een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Nadat 
het taxatierapport is goedgekeurd, heeft de provincie 
ook op 22 juni 2016 ingestemd met de aangeleverde 
exploitatieopzet.

De provincie heeft in juni 2016 het planboek versie juni 
2016 beoordeeld en heeft op 21 september 2016 de 
eindconclusie getrokken dat het plan voldoet aan de 
ruimte voor ruimte regeling.

Het project komt in aanmerking voor de ruimte voor 
ruimte regeling 2015.

* Ondertussen is bevestigd dat het plangebied zich niet in 
het Natura 2000 gebied bevindt.

Beoordeling storendheid

eind 1e kwartaal / begin 2e kwartaal, 2018

Vaststellen bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning, aansluitend 
6 weken ter inzage voor bezwaar en 
beroep

Start bouw- en woonrijp maken, gevolgd 
door bouwwerkzaamheden

december 2017 - januari 2018
 (voorlopige  inschatting)

Behandeling bestemmingsplan in de 
gemeenteraad

november - december 2017
(voorlopige  inschatting)

Eventuele zienswijzen bekendoktober - november 2017

Ontwerp bestemmingsplan + 
ingediende bouwaanvraag ter inzage

september - oktober 2017

Huidige situatie: totaal bebouwd oppervlak circa 2460 m2

Woonhuis

Woonhuis

Woonhuis

Bijgebouw

Bijgebouw

Bijgebouw

Nieuwe situatie: totaal bebouwd oppervlak circa 1050 m2



GRONDUITGIFTE

op erfgrens bescheiden hek rondom individuele kavels (5a, 5b en 5c)

eigenaren krijgen gebruiksrecht van het deel van de natuurzoom dat grenst aan 

eigen kavel om te voorkomen dat privacy wordt aangetast. (1a, 1b en 1c)

EÉN DOMEIN MET DAARBINNEN 3 KAVELS

Om de instandhouding van het landschappelijke raamwerk te waarborgen zal 

dit in collectiviteit uitgegeven worden aan de eigenaren van de percelen, die 

vervolgens gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud: 

1.  natuurzoom

2.  ontsluiting

3.  geluidswal 

4.  boomwallen

Er is een beheerstichting opgericht met als doel het behoud en ontwikkeling 

van de natuurzoom, hiervoor is door Marnix Tavenier een werkbeschrijving 

opgesteld. Tevens is Marnix Tavenier* gevraagd deel te nemen in het 

stichtingsbestuur in de rol van onafhankelijk adviseur.

a, b en c worden door ondiepe greppels van elkaar gescheiden

DRIE KAVELS
1a

1b

1c

5a

5b

5c
4

4
4

3
2

gras
bermmengsel extensief beheer

LEGENDA

greppel
50 cm diep, talud 1op1.5

'wadi'
15 cm diep, eventueel met drainage

geluidwal
3 m hoog, talud 1op1.5

bosgoed
bestaand of struikgewas onder bomen

boomwal
4 m breed, ecohaag + wilg en els

bomen nieuw
mix wilg, els en eik (zie themakaart)

water
bestaand

rijbaan
(half)verharding, breedte waar mogelijk 4 m

tractorpad
4,00 m breed

kaveldeel A
privé kavel te bebouwen

kaveldeel B
natuurzoom extensief beheer

grens bouwvlak
te bebouwen zone

bebouwing

verlichting
Timberled EYE bollard

entreepoort landgoed
windgedroogd eiken slagboom, vrije doorgang 3,50 m

afrastering
ronde kastanjehouten palen hoh 2,10 m, met Tornado schapengaas

entreepoort kavel groot
positie n.t.b., kastanjehout of eiken, buitenste palen i.c.m. verlichting

entreepoort kavel klein
positie n.t.b., kastanjehout of eiken

peilhoogtes

profielaanduiding

plangrens

maatlijnen

tractorpad

Brederoodseweg 41 _ projectie situatie op  inrichtingsplan _ 20 januari 2016

LEGENDA

* Marnix Tavenier is de oprichter van mxt landschappen en opgeleid aan de Wageningen Universiteit als tuin- & 
landschapsarchitect. Al tijdens zijn studie combineerde hij het lokaal en regionaal ontwerpen in projecten als  Eco 
Regio Breda (EO Wijers Stichting) en Vaarwel aan de Forel, een herontwerp voor de voormalige viskwekerij in Park 
Sonsbeek te Arnhem.

Zijn carrière begon in 1993 bij de gemeente Maastricht, dienst  Stadsontwikkeling. Daarna werkte hij 
achtereenvolgens bij  buro Copijn Tuin-& landschapsarchitecten (1995-2000) en buro Mien Ruys (2000-2003). In 
2003 startte hij met mxt landschappen en is Marnix Tavenier als gastdocent verbonden aan de Academie voor 
Bouwkunst in Amsterdam.
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VERKAVELING

Geluidwal Ontsluiting

Boomwal & afrastering

Voor de verkaveling van de locatie is uitgegaan van 
een eenvoudige, kamvormige structuur. De kavels 
openen zich naar het landschap, waardoor een 
verbinding ontstaat tussen gebouwen en omgeving. 
De drie kavels liggen zij aan zij aan de ontsluitingsweg. 

Tussen de kavels bevinden zich boomwallen die 
zorgen voor privacy tussen de kavels onderling. Ook 
onttrekken de boomwallen de bebouwing overhoeks 
aan het beeld.

Referentiebeelden landschap

ERFGRENZEN

Brederoodseweg 41 _ projectie situatie op  inrichtingsplan _ 01 februari 2016

Tractorpad
De natuurzoom moet toegankelijk blijven voor 
beheervoertuigen zoals een maaitractor 

Rijbaan
Breedte 4,0 meter, ter plaatse van de aansluiting op de 
bestaande weg is de rijbaan 3,2 meter breed. De weg 
is gedimensioneerd op incidenteel gebruik door een 
groot voertuig. Voor de rijbaan wordt eenzelfde soort 
halfverharding voorgesteld als nu gebruikt is voor de 
weg langs de tennisbaan.  

43Brederoodseweg 41 _ projectie situatie op  inrichtingsplan _ 01 februari 2016

Legenda

Afrastering 

kavel poort groot (autoverkeer)

poort klein (voetgangers)

Verlichting 150x150 (hoh 12m)

Verlichting 200x200 (in poort)

Timberled EYE op maat gemaakt (200x200)

Entrees en verliichting

LEGENDA

Timberled EYE op maat gemaakt (200x200)

Erfgrenzen / afrastering kavel
Om de eigendomsgrenzen van de kavel aan te duiden 
wordt op de erfgrens een laag schapenhek geplaatst 
van onbehandelde kastanjehoutenpalen van 1,0 meter 
boven maaiveld waartussen schapengaas wordt 
gespannen.



NATUURZOOM

Beheer en ingrepen
stichting geeft beheer in handen van boer of loonbedrijf
voorstel van Natuurmonumenten om de strook langs 
duinrel licht af te graven, omdat dit kansen biedt voor 
soortenrijkdom 
de grond zal worden gebruikt voor aanleg geluidswal aan 
zijde tennispark

Kwaliteit en samenhang
Een belangrijk onderdeel van het plan is de natuurzoom, de L-vormige, 
onbebouwde ruimte aan de landschapszijde van het perceel:

betere aansluiting op de omliggende natuur
hoge ecologische kwaliteit te zijn
ecologisch samenhangend geheel met de omliggende percelen

Streefbeeld
het voorstel is om de huidige karakteristiek – vochtig hooiland 
– in stand te houden en waar mogelijk te versterken door 
ingrepen en beheer 

Beheersvorm en beheersovereenkomst
perceel in collectiviteit uitgegeven aan eigenaren
eigenaren vanuit stichting verantwoordelijk voor beheer en onderhoud
externe deskundige in stichtingsbestuur
deskundige stelt (periodiek) beheersvisie op

Begrenzing natuurzoom

Door de eigenaren van het perceel Brederoodseweg 41 in Santpoort Zuid is een beheerstichting opgericht 
met als doel het behoud en ontwikkeling van de mandelige gronden als Agrarisch Natuurgebied. 

De eigenaren hebben een onafhankelijk deskundige gevraagd een werkbeschrijving op te stellen voor 
het toekomstig beheer van de Natuurzoom (het grasland) met bijbehorende collectieve groenelementen 
(grondwal, wegberm, houtsingels).

In de werkbeschrijving is onderscheid gemaakt in 7 beheereenheden die nauw met elkaar samenhangen: 
vochtige hooiland
greppels
bloemrijke slootkanten
elzenbossages langs sloot
ruige onderbegroeiing bij elzen slootkant en langs boszoom
houtsingels tussen de kavels en op grondwal
bermen



Beheer & inrichting (eenmalig):
opschonen slootkant: afvoeren maaiafval en 
baggerresten en verwijderen brandnetel in 
kruidlaag met wortel en al (eenmalig buiten 
broedseizoen)
maken flauw talud naar de sloot (uitvoeren 
buiten broedseizoen)
nieuw talud inzaaien met inheems 
bloemenmengsel voor bloemrijke 
oevervegetaties op jaarrond natte tot vochtige 
percelen (tussen mei en september)

WERKBESCHRIJVING NATUURZOOM

VOCHTIG HOOILAND
Huidige situatie is een schraal bloemrijk grasland 
op natte tot vochtige veenbodem, in gebruik als 
hooiland, momenteel jaarlijks 1 à 2x gemaaid waarbij 
het maaisel wordt afgevoerd. Het terrein wordt niet 
bemest. 

De grasmat is zeer divers met lokaal kleine 
hoogteverschillen (microgradiënten) en een 
tamelijk open structuur van de graszode. Dit zijn 
ideale condities voor een grote diversiteit aan 
plantensoorten en belangrijk, weinig verstoring.De 
slootkanten met elzen langs de buitenrand van het 
perceel zijn een aparte beheereenheid met aangepast 
beheer, dit om de huidig optredende verruiging met 
brandnetel en braam aan te kunnen pakken.

Schraal bloemrijk grasland met scherpe boterbloem (opname 20 mei 2017) Veldzuring Pinksterbloem

Brede (gevlekte) orchis Rolklaver

BLOEMRIJKE SLOOTKANTEN

Verruiging van braam en brandnetel op voormalige stortplek van groenafval 
tegen bosrand (noord-oostkant terrein)

Rietontwikkeling onderkant slootkant Sloot en bloemrijk grasland als 
biotooop voor weidevogels

Bij het beheer is het van belang de huidige 
grasmat zo min mogelijk te verstoren. Grasland als 
onderdeel van de Natuurzoom als vochtig hooiland 
beheren met jaarlijks 1 à 2x hooien. Op advies van 
Natuurmomumenten, die aangrenzende percelen 
beheren, zal het grasland de komende 3 jaar jaarlijks 
2x worden gehooid. Mogelijk kan daarna worden 

overgegaan op 1x hooien. Voor het maaien en hooien 
zijn richtlijnen opgesteld. Het gericht inzaaien van 
planten soorten alleen als het gaat om soorten die al 
in het gebied of omgeving voorkomen. (zie slootkant- 
en elzenstruweel beheer). De 1e maaibeurt na 15 juli, 
de 2e eind september. Mogelijk na een aantal jaren 
teruggaan naar 1 late maaibeurt (medio augustus).

Langs de slootkanten in de Natuurzoom is een 
sterke verruiging aanwezig (brandnetel ) wat duidt 
op verrijking en verstoorde grond, veroorzaakt door 
maaiafval en bagger wat na het schonen van de sloot 
op de kant is gelegd. De opeenstapeling van bagger 
langs de sloot heeft geleid tot een bult in het maaiveld 
die het zicht ontneemt op de duinrel. Door het 
afschrapen van deze bult en het maken van een flauw 
talud naar de sloot over een breedte van circa 5 meter 
ontstaat er een gradiënt voor een bloemrijk sloottalud 
met zicht op het water van de duinrel. Het overige 
grasland in de Natuurzoom juist niet afschrapen, deze 
is al schraal. 

Beheer (1x per jaar):
maaien slootkanten en maaisel afvoeren
terugkerende brandnetel handmatig verwijderen
rietontwikkeling in slootkanten intomen 
bij baggeren van de sloot de bagger afvoeren en 
niet op de kant leggen



Beheer (eenmalig):
afvoeren bult groenafval, maaiafval, bagger
verwijderen braam en brandnetel in kruidlaag 
met wortel en al (buiten het broedseizoen)
na opschonen ruimte onder de elzen en tegen 
bosrand inzaaien met bloemenrijk mengsel voor 
ruige onder- begroeiing en boszomen. Deze 
ruigtekruiden onder de elzen zijn belangrijk 
voor vlinders en  struweelvogels als schuilplek, 
broedplaats en foerageerplek

Beheer (1x per jaar):
in het najaar (september) maaien ruige 
onderbegroeiing (handmatig) en maaisel afvoeren. 
Terugkerende braam en brandnetel handmatig 
verwijderen (intomen)

Beheer :
handmatig uitmaaien greppel en maaisel 
afvoeren (buiten broedseizoen, voorkeur 
nazomer)
optredende verruiging in kruidlaag greppel 
handmatig verwijderen (braam, brandnetel, riet)

WERKBESCHRIJVING NATUURZOOM

GREPPELS RUIGE ONDERBEGROEIING BIJ ELZEN SLOOTKANT EN LANGS BOSZOOM
Greppels worden aangelegd bij de terreininrichting 
volgend op de bouwfase, de vrijkomende grond wordt 
afgevoerd naar grondwal bij tennisbaan, dus binnen 
de locatie. Greppels wateren niet af op de sloot 
conform advies Natuurmonumenten. Voorafgaand 
aan graafwerkzaamheden de greppelzone 
inspecteren op aanwezigheid van orchis soorten. 
Deze planten ruim uitsteken en buiten de greppelzone 
herplanten.

Na graven greppel deze afdekken met vers hooi als  
zaadbron afkomstig van terrein of naburig perceel 
zodat de gerijpte zaden uit het hooi kunnen uitvallen 
en kiemen in de greppel.
 
De greppel vormt een micorgradiënt met kansen voor 
de vochtminnende soorten in het bloemrijk grasland 
zoals de rietorchis. Daarnaast biedt de greppel een 
aanvullende schuilgelegenheid voor weidevogels. De 
belijning van de greppels zal zichtbaar worden in de 
vegetatie.

Greppel in bloemrijk grasland: microgradiënt met kleurrijke belijining

In de clumbs van elzen langs de sloot is een sterke 
verruiging aanwezig in de kruidlaag onder de bomen 
(o.a. brandnetel en braam) wat duidt op verrijking en 
verstoorde grond, veroorzaakt door snoei, maaiafval 
en bagger die bij het maaien en schonen van de 
slootkanten op de kant zijn gelegd.

Aan de noordoostkant van het terrein ligt een 
voormalige stortplek van groenafval tegen de bosrand 
met verruiging van braam en brandnetel.

Verruiging van braam en brandnetel op voormalige stortplek van groenafval 
tegen bosrand (noord-oostkant terrein)

Verruiging van braam en brandnetel in 
kruidlaag onder elzenbegroeiing

Na opschonen bloemrijk mengsel voor 
ruige onderbegroeiing inzaaien met o.a. 
fluitenkruid (al aanwezig in het terrein).



WERKBESCHRIJVING NATUURZOOM

ELZEN LANGS SLOOTKANT HOUTSINGELS

Beheer (eenmalig):
wegzagen en afvoeren dood hout in de kruin van 
de elzen
dunning van de grote clumb (slechte, dode 
exemplaren weghalen) buiten het broedseizoen, 
bij voorkeur in de winter

Beheer (1x per 3 tot 5 jaar):
elzen nalopen op dood hout en dit verwijderen 
en afvoeren. Indien nodig aanvullende dunning 
uitvoeren. Uitvoeren in de winter

Elzen langs slootkant, zowel solitair als in clumps (bosje) Verruiging van braam en brandnetel in 
kruidlaag onder elzenbegroeiing

Door de vorige eigenaren zijn destijds elzen langs 
de slootkant geplant voor de productie van katjes. 
Deze elzen zijn uitgegroeid tot clumbs met plaatselijk 
veel dood hout. De bomen staan onderling te dicht 
op elkaar door het jarenlang ontbreken van dunning. 
De elzen kunnen in overleg met de bewoners worden 
uitgedund.

De houtsingels tussen de kavels worden ingeplant 
met boomvormers en op de grondwal aangevuld 
met eik. Onder de boomlaag wordt een inheemse 
struiklaag geplant met meidoorn, sleedoorn, hazelaar 
en Gelderse roos.

Boomlaag met elzen Struiklaag

Beheer boomvormers:
jaarlijks: verruiging in kruidlaag tegengaan door 
het handmatig verwijderen van ongewenste 
kruiden als braam, brandnetel en bereklauw
na 3e jaar: boompalen verwijderen

Beheer struikvormers:
jaarlijks: verruiging in kruidlaag tegengaan door 
het handmatig verwijderen van ongewenste 
kruiden als braam, brandnetel en bereklauw



WERKBESCHRIJVING NATUURZOOM

BERMEN

Bermen inzaaien met NGW 1 moeras-schraal 
grasmengsel (gewoon struisgras, grote vossenstaart, 
gewoon reukgras, kamgras, ruwe smele, rood 
zwenkgras, gestreepte witbol en ruw beemdgras)
gecombineerd met G3 mengsel (gewone 
engelwortel, gewoon barbarakruid, gewone 
dotterbloem, pinksterbloem, kale jonker, rietorchis, 

moeraswespenorchis, moerasspirea, kantig hertshooi, 
gevleugeld hertshooi, gele lis, moerasrolklaver, gewone 
veldbies, wolfspoot, grote wederik, grote kattenstaart, 
watermunt, gewone brunel, heelblaadjes, scherpe 
boterbloem, kleine ratelaar, echte koekoeksbloem, 
poelruit en echte valeriaan) in de verhouding 25% 
graszaad tegen 75% bloemzaad.

Beheer:
2x per jaar maaien en afvoeren (eind juli en 
nogmaals in september-begin oktober)
ongewenste verruiging (braam, brandnetel, 
distel) handmatig verwijderen

Gemaaide berm

GELUIDSWAL

Meidoorn – Crateagus monogyna

Sleedoorn – Prunus spinoza

Hazelaar – Corylus avellana

Gelderse Roos – Viburnum opulus

Geluidswal
Om overlast als gevolg van licht en geluid te 
minimeren zal een 3 meter hoge aardenwal gemaakt 
worden die ingeplant is met bomen en struweel. 

In de geluidswal kan er bosgoed in plaats van losse 
bomen en struiken worden ingeplant. Het bosgoed 
wordt aangeplant in een 50/50 mix, 50% bomen 
en 50% struiken. Daarnaast worden er als accent 
voor de variatie ook enkele Eiken op de geluidwal 
aangeplant. 



BEELDKWALITEIT KAVEL EN BEBOUWING

Op de eigen kavel dienen hoofd- en bijgebouw(en) 
gezamenlijk een ensemble te vormen. 

Regels architectuur

BEELDKWALITEIT KAVEL

Regels bouwvlak tot erfgrens

Het parkeren, inclusief het bezoekersparkeren, dient 
op eigen terrein plaats te vinden.

In verband met de landschappelijke context wordt 
gedacht aan het realiseren van ‘longhouses’. De 
woning kan zo op het achterliggend landschap worden 
gericht terwijl er tegelijkertijd, door de beperkte 
breedte van de volumes, tussen de bebouwing door 
een corridor ontstaat met zicht op het achterliggende 
landschap. 

Regels bouwvolume
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4.2 Beeldkwaliteit kavel

Afstand bouwvlak tot erfgrens
Het bouwvlak is de zone waarbinnen de 
footprint van het gebouw zich mag bevinden.  
Het bouwvlak is rondom teruggelegd ten 
opzicht van de kavelgrens zodat er geen 
conflict kan ontstaan tussen de bebouwing 
en het collectieve landschappelijke 
raamwerk. Aan de entreezijde mogen de 
footprint niet dichter dan 5 m op de erfgrens 
komen te staan. Dit om een groene overgang 
tussen de entreelaan en de woning te 
kunnen garanderen. 

Het parkeren, inclusief het 
bezoekersparkeren, dient op eigen terrein 
plaats te vinden.

Regels kavel:
- afstand bouwvlak tot natuurzoom  
 min.1,5m
- afstand bebouwing tot erfgrens 
 voorzijde min. 5m
- afstand bouwvlak tot boomwal min. 3  
 meter
- tenminste 2,0 parkeerplaatsen op 
 eigen terrein 

1,
5

3 3

kavelgrens

bouwvlak

4

5

BEELDKWALITEIT BEBOUWING ARCHITECTUUR
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e

a
b

c

i

d
f

g

Architectuur
Bij het ‘longhouse’ principe past een 
eigentijdse architectuurstijl. 

Het op alle volumes toepassen van een kap 
benadrukt het eenvoudige archetype en 
zorgt, naast een eenduidige positionering 
in lengterichting en eenzelfde maximale 
bouwhoogte, voor eenheid tussen de 
volumes op de verschillende kavels. 

Op de eigen kavel dienen hoofd- en 
bijgebouw(en) gezamenlijk een ensemble 
te vormen. Het bijgebouw dient dan ook in 
dezelfde architectuurstijl/materialisering te 
worden uitgevoerd als het hoofdgebouw.

Architectonische elementen die door 
het toepassen van een eigentijdse 
architectuurstijl worden uitgesloten zijn 
bijvoorbeeld het toepassen van wolfseinden, 
tentdak, schildak of dakkapellen. Een 
doorgetrokken gevel behoort wel tot de 
mogelijkheden.

Regels architectuur:
- alle volumes voorzien van kap
 (goothoogte, hellingshoek vrij)
- plat dak, tentdak en schilddak niet 
 toegestaan
-  dakkapel niet toegestaan
 (wel doorgetrokken gevel)
- wolfseinden niet toegestaan
- bijgebouw zelfde architectuurstijl/
 materiaal als hoofdgebouw

Kapvormen

Wel toegestaan zijn kapvormen als:
a) - bol geknikte zadeldak (mansarde)
b) - zadeldak
c) - hol geknikte zadeldaken
d) - lessenaarsdak
e) - doorgestoken kap 

Niet toegestaan zijn kapvormen als:
f) - spitsboogdak
g) - schilddak
h) - tentdak
i) - wolfseinden

Creëren van een zekere mate van eenheid tussen de kavels 
door het toepassen van een kap

Creëren van een ensemble op de kavel door hoofd- 
en bijgebouwen in zelfde architectuurstijl en 
materiaal

Dakkapellen niet doorgetrokken gevel wel

NIET

WEL

h

afstand bouwvlak tot natuurzoom: minimaal 1,5 
meter
afstand bebouwing tot erfgrens voorzijde. minimaal 
5 meter
afstand bouwvlak tot boomwal minimaal 3 meter
tenminste 2,0 parkeerplaatsen op eigen terrein

footprint* hoofd- en bijgebouw(en) max. 350 m2

footprint* hoofdgebouw(en) max. 250m2

breedte hoofdgebouw max. 12 meter
volumes hoofd- en bijgebouw in de lengterichting
op kavel positioneren. 
op de kavel dient een corridor van min. 7,5 meter vrij 
te worden gehouden van bebouwing. De positie van 
deze corridor is vrij 
bouwhoogte hoofd- en bijgebouw max. 4,5 meter 
(goothoogte vrij) 

Alle volumes voorzien van kap (goothoogte, 
hellingshoek vrij)
plat dak, tentdak en schilddak niet toegestaan
dakkapel niet toegestaan (wel doorgetrokken gevel)
wolfseinden niet toegestaan

* Als definitie van footprint wordt gehanteerd: het oppervlak 
van het gebouw gemeten over de gevel inclusief constructie 
op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld. Overstekken 
en patio’s worden niet toegerekend aan de footprint. 



MATERIALEN 

gedempt/naturel materialenpallet
kleurenspectrum naturel/grijs/zwart (kleuraccenten in 
bescheidenvorm toegestaan)
details in gedekte/naturel tinten
zonnepanelen/zonneboilers afstemmen op compositie en in het 
dak/gevelvlak gelegen 
zichtbare zonwering afstemmen op compositie

landschappelijke karakter, openheid en relatie naar omgeving (niet 
rondom de hagen)
tenminste 20% grasland
verharding in natuursteen, gebakken straatwerk of half verharding 
bomen en hagen alleen inheemse soorten (geen exoten) 
eventuele hagen aan de straatzijde maximaal 1 meter hoog
ontwerp tuinen onder architectuur 
op de kavel mag op een hoogte van meer dan een meter alleen 
indirecte verlichting op de gevel worden toegepast. Hoge 
verlichting en het aanlichten van beplanting is niet toegestaan 

REGELS MATERIALISATIE:

BEELDKWALITEIT TUIN 
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Materialisatie
Ook de materialisering van een volume 
draagt voor een groot deel bij aan de 
eenheid van het ensemble. Er wordt gedacht 
aan het gebruik van eigentijdse natuurlijke 
materialen met een gedempt kleurenpallet 
zodat de materialen in harmonie zijn met de 
omgeving. Kleuraccenten kunnen eventueel, 
in bescheiden vorm, worden toegepast om 
bijvoorbeeld de negge of dikte van de schil 
te benadrukken. 

Details dienen in hetzelfde materialen- 
en kleurenpallet te worden uitgevoerd. 
PV-panelen, zonneboilers en zichtbare 
zonwering afstemmen op de compositie.

Regels materialisatie:
- gedempt/naturel materialenpallet
 (hout, riet, leisteen, leem, travertin, 
 schoon beton, ongepolijst  
 natuursteen, baksteen, ongeglazuurde 
 dakpannen)
- kleurenspectrum naturel/grijs/zwart
 (kleuraccenten in bescheidenvorm 
 toegestaan)
- details in gedekte/naturel tinten
 (staal, aluminium of hout in naturel, 
 zwart, grijs of in hetzelfde materiaal 
 als gevel-/dakvlak)
- pv-panelen/zonneboilers afstemmen 
 op compositie en in het dak/gevelvlak 
 gelegen
- zichtbare zonwering afstemmen op 
 compositie 

onbehandeld hout riet gebrand hout leem

zink travertin zwart / grijs / donkerbruin baksteen

hout aluminium zwart

grijs/zwart natuursteen leisteen
matte antraciet
keramische pannen

Gevel- en dakmaterialen binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

accentkleur

Details binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

hout
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materialen met een gedempt kleurenpallet 
zodat de materialen in harmonie zijn met de 
omgeving. Kleuraccenten kunnen eventueel, 
in bescheiden vorm, worden toegepast om 
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- details in gedekte/naturel tinten
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In het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn voor de inrichting van de 
tuinen de volgende regels door de eigenaren overeen gekomen:



INPASSING IN LANDSCHAP
  startdocument "Duingebied"  

Figuur 3.2.1.2: uitgangspunten wijzigingsbevoegdheid

3.2.2  Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg

In 2013 is een positief advies afgegeven op een principeverzoek voor uitbreiding van de 
parkeervoorziening van landgoed Duin- en Kruidberg. Na uitvoerig overleg is besloten onder 
voorwaarden medewerking hieraan te verlenen.

Omdat de park- en tuinaanleg van Duin- en Kruidberg een beschermd Rijksmonument is, is 
het plan voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitbreiding 
behelst 188 parkeerplaatsen en wordt gerealiseerd op het oostelijk deel van het landgoed, 
achter het koetshuis. De RCE stelt als belangrijke voorwaarde voor medewerking dat geen 
verdere uitbreiding van het aantal voorzieningen plaatsvindt, waardoor de parkeercapaciteit 
nog verder wordt vergroot.

De overige voorwaarden de RCE stelt zijn: 
- behoud van groene uitstraling en huidige kenmerken van het beoogde terrein; 
- toepassing natuurlijke materialen; 
- sobere verlichting; 
- geen aanleg van voorzieningen en bouwwerken die leiden tot een onomkeerbare 

   Status: concept
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Door de bestaande en nieuw aan te planten boomwallen wordt de nieuwe 
bebouwing ook vanaf andere punten grotendeels aan het zicht onttrokken. 

De nieuwe bebouwing is vanaf de ruïne van Brederode niet zichtbaar door de aanwezige bossages

Zicht vanaf de ruïne

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 2

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 1

Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 1 Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 2
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Door de bestaande en nieuw aan te planten 
boomwallen wordt de bebouwing ook vanaf 
andere punten in de landschapskamer 
grotendeels aan het zicht onttrokken. 
Bijgaande afbeeldingen tonen het huidige 
beeld, alsmede een constructie van de 
zichtlijnen, vanaf twee punten in de 
openbare ruimte van de landschapskamer. 

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 1Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 1
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Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 2Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 2

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 3



ONTWERP

WONING 1 WONING 

BIJGEBOUWEN

BERGRUIMTE/BERGING
FOOTPRINT 50 m2

BERGRUIMTE/BERGING
FOOTPRINT 50 m2

GEVELAANZICHT NOORD

GEVELAANZICHT ZUID

GEVELAANZICHT NOORD

GEVELAANZICHT ZUID

1234

1 2 3 4

Eiken spanten, zwart gekleurd

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn met schuifdeur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn met deur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

Metselwand in wildverband,
voegen en gevelbehandeling RSS Reimchen-Schlamm-Mortel
kleur donker antraciet

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

Eiken spanten, zwart gekleurd

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn met deur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Schoorsteen in metselwerk, wildverband,
voegen en gevelbehandeling RSS Reimchen-Schlamm-Mortel
kleur donker antraciet

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

dakrand 3600 + P

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

dakrand 3600 + P

wijz :

werknr. :

schaal  :
formaat :

datum  :

opdrachtgever

projectfase

onderwerp gevelaanzichten Noord en Zuid woonhuis

1:50
A0

BA-05

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Jeroen van Zwetselaar
1603

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

ZW6 INTERIOR | ARCHITECTURENIEUWBOUW
Woonhuis
Brederoodseweg 41
Perceel 1a
Santpoort-Zuid

21.07.2016

GEVELAANZICHT WEST

GEVELAANZICHT OOST

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

onderzijde eiken balk, 3600 + P

GEVELAANZICHT WEST

ABCDEFG

GEVELAANZICHT OOST

A B C D E F G

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

verholen houten kozijn met schuifdeur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

verholen houten kozijn met deur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn met schuifdeur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Eiken spanten, zwart gekleurd

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

Eiken delen, zwart gekleurd Eiken delen, zwart gekleurd

buitenafwerking plafond overstek,
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

dakafwerking:
-stalen sinusplaat, kleur mat zwart, RAL 9005

bovenzijde afgewerkte vloer = bovenzijde terras = bovenzijde maaiveld, PEIL = 0

onderzijde eiken balk, 2500 + P

bovenzijde dakrand 4500 + P

onderzijde eiken balk, 3600 + P

Eiken spanten, zwart gekleurd

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

Metselwand in wildverband,
voegen en gevelbehandeling RSS Reimchen-Schlamm-Mortel
kleur donker antraciet

Schoorsteen in metselwerk, wildverband,
voegen en gevelbehandeling RSS Reimchen-Schlamm-Mortel
kleur donker antraciet

Eiken delen, zwart gekleurd Eiken delen, zwart gekleurd

PV panelen, kleur mat zwart

wijz :

werknr. :

schaal  :
formaat :

datum  :

opdrachtgever

projectfase

onderwerp gevelaanzichten Oost en West woonhuis

1:50
A0

BA-06
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Jeroen van Zwetselaar
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AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

ZW6 INTERIOR | ARCHITECTURENIEUWBOUW
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Santpoort-Zuid

21.07.2016

1 2 3

GEVELAANZICHT ZUID

maaiveld rondom hoofdgebouw PEIL = 0

3 2 1

GEVELAANZICHT NOORD
water

water

bovenzijde vloer bijgebouwen 500 - P

3576 + P

2932 + P

3576 + P

maaiveld rondom hoofdgebouw PEIL = 0

bovenzijde vloer bijgebouwen 500 - P

2932 + P

1800 + P

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

Metselwand in wildverband,
voegen en gevelbehandeling RSS Reimchen-Schlamm-Mortel
kleur donker antraciet

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Eiken spanten, zwart gekleurd

verholen houten kozijn met deur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

Houten terrasdelen

verholen houten kozijn, gegrond en geschilderd, kleur zwart, RAL 9005
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Houten latten op zwarte achterconstructie, 30 x 40 mm
-vuren fijnbezaagd
-kleur Woodstain VV DF 2009-012 (zwart), 2x aangebracht

Dakrand aluminium zetwerk,
kleur zwart, RAL 9005

Houten terrasdelen

Keerwand, corten staal

verholen houten kozijn met deur, gegrond en geschilderd,
kleur zwart, RAL 9005,
hr++ glas, conform opgave glasleverancier

Keerwand, corten staal

Eiken spanten, zwart gekleurd

Houten terrasdelen

wijz :

werknr. :

schaal  :

formaat :

datum  :

opdrachtgever

projectfase

onderwerp

1:50
A1
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AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
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Keerwand, corten staal
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WONING 2 
Voor woning 2 is nog geen ontwerp 
uitgewerkt, het ontwerp daarvan zal 
aan alle eisen voor beeldkwaliteit 
moeten voldoen. De eigenaar zal na de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
separaat de omgevingsvergunning voor 
de realisatie van zijn woning aanvragen.


