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BEELDKWALITEITPLAN woon- en recreatiepark 
Scheerwolde  
 

1. INLEIDING 

Het voorliggende Beeldkwaliteitplan voor het woon- en recreatiepark 
Scheerwolde is een onderdeel van het welstandsbeleid van de gemeente 
Steenwijkerland. De in dit Beeldkwaliteitplan vervatte richtlijnen en eisen 
vormen gezamenlijk de criteria voor de welstandsbeoordeling van bouw-
plannen in het nieuw te ontwikkelen woon- en recreatiepark Scheerwolde.  

Afbeelding 1: woon- en recreatiepark Scheerwolde: overzichtstekening.  
 

Afbeelding 2: situatie 
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Met het beeldkwaliteitplan wordt ook de ruimtelijke context geduid waarbin-
nen de bouwplannen zullen worden gerealiseerd: een nieuw ingericht re-
creatieterrein met een plas, oevers en randen, en bij het dorp een water-
rijke entourage voor de uitbreiding van het woongebied van Scheerwolde. 
Het nieuwe plan wordt gerealiseerd aan de zuidwestzijde van het dorp 
Scheerwolde, in het gebied tussen het Steenwijkerdiep (zuid), de Wetering 
(oost) en de Scheerwolderweg 
 
In de welstandsnota maakt dit gebied deel uit van deelgebied 5.1, “inpolde-
ring met Scheerwolde”, als onderdeel van het laagveenlandschap. De wel-
standscriteria in de welstandsnota zijn geënt op de bestaande situatie in 
het gebied. Het beleid is er op gericht om in de polder de bebouwingska-
rakteristieken van oorspronkelijke boerderijen te behouden. Voor overige 
gebouwen in de polder, en voor gebouwen in Scheerwolde is respect voor 
de bestaande bebouwingskarakteristiek het parool. 
 

Afbeelding 3: deelgebied “inpoldering met Scheerwolde” 
 
Ten aanzien van het dorp Scheerwolde is in de welstandsnota verder nog 
bepaald dat vernieuwing mogelijk is mits dit gebeurt met respect voor de 
stedenbouwkundige structuur. 
De met het nieuwe woon- en recreatiepark voorgestane ontwikkeling past 
niet binnen de in de welstandsnota opgenomen criteria. Dit heeft te maken 
met de omvang en de aard van deze nieuwe ontwikkeling. 
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status van het beeldkwaliteitplan 
Voor het woon en recreatiepark Scheerwolde komen de met het voorlig-
gende beeldkwaliteitplan ontwikkelde welstandscriteria in de plaats van de 
voor het gebied “inpoldering met Scheerwolde” in hoofdstuk 5.1 van de 
welstandsnota opgenomen welstandscriteria. Daartoe stelt de gemeente-
raad deze nieuwe criteria met bijbehorende beschrijving vast. De door de 
gemeenteraad vast te stellen criteria en beschrijving zijn als samenvatting 
bij dit beeldkwaliteitplan gevoegd. Bij de ontwikkeling van bouwplannen 
gelden deze criteria. 
De in het beeldkwaliteitplan opgenomen beschrijvingen en karakteristieken 
van recreatiepark en woonbuurt, zijn richtinggevend voor de inrichting van 
het gebied.  
 
leeswijzer 
Het beeldkwaliteitplan is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 2 zijn in het kort de doelstellingen van het beeldkwaliteitplan 
geformuleerd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het recreatiepark en de daar-
in onderscheiden delen te weten: 

 de randen (hoofdstuk 3.1.), 

 de groepen met recreatiewoningen (hoofdstuk 3.2.); en 

 de bijzondere elementen zoals de entree en het voorzieningen-
gebouw (hoofdstuk 3.3) 

In hoofdstuk 4 komt dan de dorpsuitbreiding aan bod. Deze is bestemd 
voor de permanente woonfunctie. Ook hier is een onderverdeling aange-
bracht, namelijk in: 

 een zone langs de Scheerwolderweg. De dorpsbebouwing van 
Scheerwolde wordt hier aangevuld met in acht name van de 
structuur van het oorspronkelijke dorp (hoofdstuk 4.1.); en 

 een zone met grote kavels voor vrijstaande woonhuizen, gesitu-
eerd aan een tweetal insteekwegen vanaf de Scheerwolderweg 
(hoofdstuk 4.2). 

 

Afbeelding 4: recreatiepark en dorpsuitbreiding) 
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2. BEELDKWALITEIT, DOEL EN BELEID 

Het doel is het realiseren van een goed functionerend, aantrekkelijk en 
landschappelijk passend woon- en recreatiepark. Met het beeldkwaliteitplan 
wordt het bereiken van dit doel ondersteund. 
 
Voor het recreatiepark geldt, dat het park de recreant moet kunnen aan-
spreken. In de eerste plaats doordat het mooi en goed, en doelmatig ge-
maakt is, met degelijke materialen. In de tweede plaats door toepassing 
van stijlkenmerken die de recreant kan associëren met de regio waarin de 
vakantie wordt gevierd. Het recreatiepark moet een aantrekkelijk decor zijn, 
tegen de achtergrond waarvan de recreant van zijn en haar vakantie kan 
genieten.  
 
De dorpsuitbreiding van Scheerwolde dient een kwalitatieve toevoeging te 
zijn aan het dorp. 
 
Het beeldkwaliteitplan bevat de welstandscriteria voor de te realiseren ge-
bouwen. Bovendien geeft het beeldkwaliteitplan een impressie van de na-
gestreefde beeldkwaliteit van het totaal, dus inclusief de terreininrichting. 
Gebouwen en terreininrichting bepalen immers samen en in hun samen-
hang de ruimtelijke kwaliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: sfeerbeeld 
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Afbeelding 6 kenmerkend beeld Steenwijkerdiep / Wetering 
 
Afbeelding 7 kenmerkend beeld Scheerwolde 
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3. HET RECREATIEPARK 

Het recreatiepark is in dit beeldkwaliteitplan onderverdeeld in drie deelge-
bieden. Van elk deelgebied zijn de ruimtelijke kenmerken beschreven. Voor 
de te realiseren bebouwing zijn daarbij de welstandscriteria geformuleerd. 
Het eerste deelgebied omvat de randen. Het gaat hier vooral om de vorm-
geving van deze randen op de grens van land en water en op de grens van 
het recreatiepark. Algemeen uitgangspunt voor deze vormgeving is een 
harmonieuze inpassing in het omringende landschap. Dit deelgebied kent 
geen gebouwen. Wel wordt iets gezegd over de andere bouwwerken zoals 
steigerconstructies. 
Het tweede deelgebied heeft betrekking op het gedeelte van het recreatie-
park met de recreatiewoningen. De woningen zijn clustergewijs gesitueerd. 
Algemeen uitgangspunt is een thematische benadering van deze wonin-
gen. De vormgeving en kleurstelling van de huizen is gebaseerd op ver-
schillende thema’s, die ontleend zijn aan regionale karakteristieken, zoals 
het "waterstreekdorp” en “Giethoorn”. 
Als derde deelgebied is het gebied met bijzondere elementen benoemd. 
Het gaat in hoofdzaak om de entree, een voorzieningengebouw, en het 
strand. Algemeen uitgangspunt is dat met de vormgeving van gebouwen en 
terreinen, het landelijke en natuurlijke en waterrijke karakter van het recre-
atiepark tot uitdrukking wordt gebracht. 
 
Afbeelding 8: Overzichtstekening recreatiepark met onderverdeling deelge-
bieden 
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Afbeelding 9: Impressie van karakteristieken van de (ruime) omgeving als 
inspiratie voor het recreatiepark 
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3.   1. de randen 

overzichtskaart 

Afbeelding 10: de verschillende soorten randen van het recreatiepark. 
 

toelichting en kenmerken 
In afbeelding 10 zijn de verschillende soorten randen van het recreatiepark 
onderscheiden. In afbeelding 11 is voor elke rand een principe dwarsprofiel 
getekend. Met verwijzing naar afbeelding 10 en 11 kan de beoogde vorm-
geving van de randen als volgt worden toegelicht. 
A. begeleidende boombeplanting langs de Scheerwolderweg. Referentie: 

de boombeplanting langs deze weg ter hoogte van de kern Scheer-
wolde. Parkeerplaatsen worden landschappelijk ingekaderd met groene 
hagen. 

B. beplantingsstrook aan de oostzijde van het recreatiepark. De strook 
vindt een pendant op enige afstand in de vorm van een beplantings-
strook langs het nieuwe woongebied. Beplantingsstroken langs de rand 
zijn kenmerkend voor de nieuwe nederzettingen in de Noordoostpolder 
en de daarop geënte dorpsstructuur van Scheerwolde 

C. Oeverstrook langs het Steenwijkerdiep. Het recreatiepark grenst hier 
direct aan het Steenwijkerdiep. Het waterpeil in het gebied ligt slechts 
enkele decimeters onder het maaiveld. De bestaande oever met boom-
beplanting blijft gehandhaafd, zij het dat de weg verdwijnt. 

D. Oeverstrook, grenzend aan de plas. Algemeen beeld: natuurlijke oever, 
ondermeer ook door kleinere eilandjes voor de kust. 

E. Oeverstrook aan de west- en noordzijde van de plas. Aan de westzijde 
een vlakke oever met een afwisseling van afschermende beplanting en 
open stukken met doorkijkjes tussen de weg en de plas. Aan de noord-
zijde is er een uitbouw tot passantenhaven met houten steigers  
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Afbeelding 11: dwarsprofielen 
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3.   2. de clusters 

overzichtskaart 

 
Afbeelding 12: clusters als groepen en lineaire clusters 
 

toelichting en kenmerken 
 
Lineaire clusters. Deze bevinden zich in een strook langs het Steenwij-
kerdiep en een strook langs de plas. De bebouwing in deze zone draagt in 
hoge mate bij aan het beeld van het park in z’n totaliteit van buiten af. De 
sfeer en het karakter die met het park worden opgeroepen, worden in be-
langrijke mee bepaald door het aanzien van deze randen. De vormgeving 
van de bebouwing zal hierop dan ook inspelen, met langs het Steenwijker-
diep het karakter van een waterstreekdorp. De woningen zijn hier vrij-
staand, met een zekere individualiteit, plaatsing gericht op het water, vloei-
ende vormentaal en terughoudende kleurstelling. Langs de plas gaat het 
meer om het totaalbeeld van de rand. Plaatsing terughoudend ten opzichte 
van de rand en harmonieuze kleurstelling ten opzichte van de natuurlijke 
omgeving. 
Groepsclusters. Het verblijfsrecreatieve gedeelte in het binnengebied 
krijgt een overzichtelijk rangschikking met groepen huizen. De vormgeving 
is hier van belang voor de beleving van de recreant. Uitgangspunt is een 
samenhangende vormgeving van gebouwen en terreinen op het gehele ter-
rein. De vormgeving is daarbij ook een interpretatie van de bebouwings-
kenmerken van de streek. 
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welstandscriteria randen 

ASPECTEN CRITERIA 

SITUERING 

- plaatsing en 
- richting 

Langs het Steenwijkerdiep zijn de huizen ge-
plaatst volgens de principes van het water-
streekdorp, gericht op het water. 
Langs de plas laten de huizen voldoende ruim-
te voor het maken van een natuurlijke oever. 

VORMGEVING 

- hoofdvorm en 
- aanzichten 

De bebouwingskarakteristiek is een interpreta-
tie van regionale bouwstijlen, met mooie ver-
houdingen en veel kap ten opzichte van de 
maat van de onderbouw. 

DETAILLERING, KLEUREN EN MATERIALEN 

- detaillering Degelijk en duurzaam 

- materialen 
Baksteen, gebakken dakpannen, riet, hout en 
kunststof 

- kleuren 
Groen, zwart en wit en verder gedekte kleuren, 
in harmonie met de natuurlijke omgeving 

welstandscriteria lineaire verblijfsclusters randen 

 

welstandscriteria groepen 

ASPECTEN CRITERIA 

SITUERING 

plaatsing en richting 
Ensembles van huizen in overzichtelijke be-
bouwingsclusters 

VORMGEVING 

hoofdvorm en 
aanzichten 

De verschillende woningtypen zijn zodanig ge-
rangschikt dat een samenhangend bebou-
wingsbeeld in het gehele terrein ontstaat. 

DETAILLERING, KLEUREN EN MATERIALEN 

- detaillering Degelijk en duurzaam 

- materialen 
Baksteen, gebakken dakpannen, riet, hout en 
kunststof 

- kleuren Samenhang 

welstandscriteria verblijfsclusters groepen 
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3.   3. bijzondere elementen 

overzichtskaart 

 
Afbeelding 13:  plaatsing bijzondere elementen 
 

toelichting en omschrijving 
 
Het entree- en voorzieningengebied omvat een aantal bijzondere elemen-
ten met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze voor alle recreanten c.a. 
bestemd zijn. Tegelijk en mede daarom is het hét visitekaartje van het re-
creatiepark. Dit impliceert dat met de vormgeving van deze elementen (zo-
wel gebouwd als onbebouwd) de gekozen karakteristiek moet worden on-
dersteund. Tegelijk zijn er functionele eisen die bepalend zijn voor hoofd-
vorm en rangschikking van gebouwen.  

 
Afbeelding 14:  impressie voorzieningenbebouwing.



06-99-60 blz 13 

 

Buro Vijn B.V, beeldkwaliteitplan Scheerwolde woon en recreatiepark 30 maart 2007 

welstandscriteria bijzondere elementen: bebouwing 
 

ASPECTEN CRITERIA 

  

SITUERING 

plaatsing en 
richting 

Centraal op het beschikbare terrein, met re-
presentatieve en entreezijde gericht naar de 
Scheerwolderweg. 

VORMGEVING 

hoofdvorm en  
aanzichten 

Landschappelijk passende compositie van ge-
bouwen, herkenbaar als vakantiepark en met 
aantrekkelijke en uitnodigende gevels 

DETAILLERING, KLEUREN EN MATERIALEN 

- detaillering Degelijk en duurzaam. 

- materialen 
Baksteen, gebakken dakpannen, riet, hout en 
kunststof 

- kleuren 
Groen, zwart en wit en verder gedekte kleuren, 
in harmonie met de natuurlijke omgeving. 

 

  

welstandscriteria bijzondere elementen 
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4. HET WOONGEBIED 

Het te ontwikkelen nieuwe woongebied ligt ingesloten door de Scheerwol-
derweg, met z’n fraaie laanbeplanting, het Steenwijkerdiep, en een groen-
strook als westelijke grens in het verlengde van het kenmerkende groene 
kader waarmee het drop Scheerwolde is ingepast in het landschap. Het 
woongebied is onderverdeeld in twee deelgebieden. Beide deelgebieden 
krijgen een eigen signatuur als het gaat om de beeldkwaliteit. Opvallend 
kenmerk is dat alle woningen aan het water grenzen. 

 
Afbeelding 15:  overzicht nieuw woongebied, met deelgebieden 
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Het eerste deelgebied bestaat uit een schil met nieuwe woningen langs de 
Scheerwolderweg. Met deze bouwmogelijkheid wordt een gedifferentieerd 
aanbod van nieuwe woningen nagestreefd, zowel gezinswoningen in blok-
jes van twee aaneen, als appartementen. Het gaat hier vooral om de vorm-
geving van een bij het dorp Scheerwolde passende dorpsuitbreiding, gele-
gen op een strategische plek, namelijk aan de route naar dorp en recrea-
tiepark.  
De bedoeling is dat hier een verbetering van de beeldkwaliteit wordt bereikt 
die uitstraalt naar het hele dorp: nieuwe huizen goed en mooi gemaakt als 
nieuw decor achter de bomenrij langs de Scheerwolderweg, dat inspeelt op 
de vorm van het dorp. 
Het tweede deelgebied omvat het overige deel van het nieuwe woonge-
bied, een westelijke rand en een temidden van water gelegen centraal deel, 
inclusief enkele kavels langs de Scheerwolderweg bij de entree van het 
dorp. Alle kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen Het gaat in dit 
deelgebied om relatief grote bouwpercelen met een oppervlakte in de orde 
van grootte van 1.500 m2. 
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4.   1. de schil woningen langs de Scheerwolderweg 

overzichtskaart 
 

 
Afbeelding 16: De schilbebouwing, met gedifferentieerde woonbebouwing 
 

toelichting en omschrijving 
 
De nieuwe bebouwing aan de zuidzijde langs de Scheerwolderweg is een 
aanvulling op het ruimtelijk beeld van het dorp. Qua situatie wordt aange-
sloten op de structurele kenmerken van Scheerwolde. Zo wordt de centrale 
groene ruimte doorgetrokken naar het zuiden en gemarkeerd met een 
tweetal appartementengebouwen in (maximaal) 3 bouwlagen. Uitgangspunt 
is het realiseren van een eigentijds bebouwingsbeeld: uitdrukking van mo-
dern en goed wonen. Dit uitgangspunt geldt niet alleen voor de apparte-
mentengebouwen, maar ook voor de overige te realiseren woonbebouwing 
langs de Scheerwolderweg, met bij de grondgebonden woningen wel als 
regel de toepassing van een hoofdvorm met een kap. 
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Afbeelding 17: bestaande bebouwing 
 

welstandscriteria schil 
 

ASPECTEN CRITERIA 

  

SITUERING 

- plaatsing 

Lintbebouwing langs de Scheerwolderweg. De 
woningen zijn georiënteerd op deze weg. 
Bijgebouwen zijn zodanig gesitueerd dat zij on-
dergeschikt zijn aan het bijbehorende hoofdge-
bouw en daarmee tevens een samenhangend 
geheel vormen 

- richting 
De hoofdrichting van de bouwmassas is wisse-
lend (compositie) 

VORMGEVING 

- hoofdvorm 

Appartementen: 3 bouwlagen (2 bouwlagen plus 
dakverdieping) 
Overige woningen 1 of 2 bouwlagen met kap 
(compositie) 

- aanzichten voorgevels aan de zijde van de weg 

DETAILLERING, KLEUREN EN MATERIALEN 

- detaillering Doelmatig en gestileerd 

- materialen 
Steenachtig (baksteen en dakpannen), hout en 
glas, eventueel kunststof kozijnen 

- kleuren 
Palet van okers, en rood, met kleuraccenten, 
gedekt 

 

  

welstandscriteria woonbebouwing langs de Scheerwolderweg 
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4.   2. overig deel dorpsuitbreiding (vrijstaande woningen) 

overzichtskaart 
 

Afbeelding 18:  deelgebied vrijstaande woningen 
 

toelichting en omschrijving 
 
Scheerwolde is een betrekkelijk jonge nederzetting (twintigste eeuw). De 
stedenbouwkundige opzet van het dorp is vergelijkbaar met die van de 
dorpen in de Noordoostpolder, en ook in diezelfde tijd gemaakt. 
Een belangrijk kenmerk van die opzet is het groene kader rond het dorp. 
 
In dit deelgebied wordt op dit gegeven op een nieuwe manier ingespeeld, 
namelijk middel (boom)beplantingen aan de westrand langs de weg, aan 
de voorzijde van de woningen. 
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Uitgangspunt voor de vormgeving is het toepassen van uitsluitend vrij-
staande woningen in een samenhangend bebouwingsbeeld. Door de toe-
passing van relatief grote terreinen ontstaat een open bebouwingspatroon 
waarin de begroeide tuinen sterk het beeld bepalen. Bij een gemiddelde 
bebouwde oppervlakte per woning van 150 tot 200 m2 is slechts 10 tot 
15% van het eigenlijke bouwterrein bebouwd. Daarbij kan tevens in aan-
merking worden genomen dat er ook nog veel openbaar water en het no-
dige openbaar groen aanwezig is. 
De samenhang in het bebouwingsbeeld ontstaat zo door de stedenbouw-
kundige setting, meer nog dan dat de woningen qua vormgeving sterk ver-
want zijn. Dit laatste wordt dan ook niet gevraagd. De beeldkwaliteitscriteria 
zijn vooral gericht op het bereiken van een goede plaatsing van de hoofd- 
en bijgebouwen (waaronder boothuizen van maximaal 20 m2), en een pas-
sende materiaal- en kleurtoepassing. 
 

welstandscriteria overig deel (vrijstaande woningen) 
 

ASPECTEN CRITERIA 

  

SITUERING 

 plaatsing 

Hoofdgebouw centraal op grote kavel. Voor-
zijde gericht naar het land, waterzijde privé-
zijde. Bijgebouwen dienen zodanig gesitueerd 
te zijn dat zij ondergeschikt aan het hoofdge-
bouw. 

 richting De richting van de bouwmassa is vrij. 

VORMGEVING 

 hoofdvorm 

Een of twee bouwlagen met of zonder kap, en-
kelvoudig of samengesteld 
Boothuizen en bijgebouwen bescheiden van 
vorm 

DETAILLERING, KLEUREN EN MATERIALEN 

- detaillering Doelmatig en gestileerd 

- materialen 
Steenachtig (baksteen en dakpannen), hout, 
riet, ook metaal en glas en kunststof 

- kleuren 
Palet van okers, en rood, met kleuraccenten, 
gedekt 

 

  

welstandscriteria woonbebouwing langs de rand 

 



blz 20  06-99-60 

 

Buro Vijn B.V, beeldkwaliteitplan Scheerwolde woon en recreatiepark 30 maart 2007 



06-99-60 blz 21 

 

Buro Vijn B.V, beeldkwaliteitplan Scheerwolde woon en recreatiepark 30 maart 2007 

5. SAMENVATTING WELSTANDSCRITERIA WOON- EN RE-
CREATIEPARK SCHEERWOLDE 

het plangebied 
 

Gebiedsbeschrijving 
 
Structuur 
Het open polderlandschap van de inpoldering met Scheerwolde is regel-
matig verkaveld in lange stroken en in gebruik als weide- en akkerbouwge-
bied. Een deel van dit landschap, aansluitend aan en ten westen van 
Scheerwolde wordt ontwikkeld als woon- en recreatiepark met een eigen 
structuur. 
Het recreatiepark omvat een te graven plas en recreatiewoningen in een 
parkachtige setting. 
Het nieuwe woongebied sluit aan op de centrale brink van het dorp 
Scheerwolde en kent verder een waterrijke aanleg. 
 
Bebouwing 
De recreatiewoningen in het recreatiepark zijn clustergewijs gesitueerd.  
Met de situering en vormgeving van de recreatiewoningen en de entreebe-
bouwing wordt het landelijke en natuurlijke en waterrijke karakter van het 
recreatiepark tot uitdrukking wordt gebracht. 
Een deel van de nieuwe woningen in het woongedeelte bij het dorp vormt 
een schil langs de Scheerwolderweg in blokjes van twee aaneen gebouwde 
woningen en appartementen. Verder zijn er relatief grote bouwpercelen met 
een oppervlakte in de orde van grootte van 1.500 m2. met vrijstaande wo-
ningen, gelegen aan het water. Bij de aan het water gelegen woningen 
kunnen bescheiden boothuizen worden gebouwd. 
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Detaillering 
De vormgeving en kleurstelling van de recreatiewoningen en de entreebe-
bouwing is gebaseerd op verschillende thema’s, die ontleend zijn aan regi-
onale karakteristieken, zoals het "waterstreekdorp” en “Giethoorn”. 
Het woongebied kent twee appartementengebouwen op een markante plek 
in (maximaal) 3 bouwlagen, de grondgebonden woningen in de schil heb-
ben als regel een hoofdvorm van één of twee bouwlagen met een kap. 
Uitgangspunt voor de vormgeving van de vrijstaande woningen op grote 
terreinen is een samenhangend bebouwingsbeeld. Bijgebouwen en boten-
huizen zijn ondergeschikt van afmetingen en terughoudend (besheiden) 
van vorm en kleur. 
 
 

Welstandsbeleid 
 
Verantwoording 
Algemeen uitgangspunt voor de vormgeving van het recreatiepark en met 
name ook de randen daarvan is een harmonieuze inpassing in het omrin-
gende landschap.. 
Het nieuwe woongebied heeft mede een verbetering van de beeldkwaliteit 
ten doel, die uitstraalt naar het hele dorp. Uitgangspunt daarbij is het reali-
seren van een eigentijds bebouwingsbeeld 
 
Beleid 
het beleid is gericht op het realiseren van een bebouwingskarakteristiek die 
recht doet aan de nieuwe functies die in het gebied worden geïntroduceerd.  
Van groot belang is tevens de vormgeving van de randen van het recrea-
tiepark, en de aansluiting op het groene kader van Scheerwolde, zodanig 
dat sprake kan zijn van een harmonieuze inpassing van het woon en recre-
atiepark in het landschap. 
 

Welstandscriteria 
 
Recreatiepark 
 
Situering 
Bebouwing wordt gesitueerd overeenkomstig de karakteristiek zoals opge-
nomen in de Gebiedsbeschrijving. Belangrijke criteria zijn daarbij: 
1. Langs het Steenwijkerdiep zijn de huizen geplaatst volgens de prin-

cipes van het waterstreekdorp, gericht op het water 
2. Langs de plas laten de huizen voldoende ruimte voor het maken 

van een natuurlijke oever 
3. Het park kenmerkt zich verder door ensembles van huizen in over-

zichtelijke bebouwingsclusters 
4. De voorzieningenbebouwing staat centraal op het daarvoor be-

schikbare terrein, met de representatieve en entreezijde gericht naar 
de Scheerwolderweg. 
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Vormgeving 
De in gebiedsbeschrijving opgenomen bebouwingskarakteristiek is uit-
gangspunt voor de ontwikkeling met als belangrijke criteria: 
1. De bebouwingskarakteristiek is een interpretatie van regionale 

bouwstijlen, met mooie verhoudingen en veel kap ten opzichte van 
de maat van de onderbouw. 

2. De verschillende woningtypen zijn zodanig gerangschikt dat een 
samenhangend bebouwingsbeeld in het gehele terrein ontstaat 

3. De bebouwing met voorzieningen is een landschappelijk passende 
compositie van gebouwen, herkenbaar als vakantiepark en met 
aantrekkelijke en uitnodigende gevels 

 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. Degelijk en duurzaam wat betreft de detaillering 
2. Baksteen, gebakken dakpannen, riet, hout en kunststof 
3. Diverse kleuren zijn mogelijk mits leidend tot een samenhangend 

bebouwingsbeeld, en met langs de randen van het park toepassing 
van op de natuurlijke omgeving afgestemde kleuren (groen, zwart 
en wit en verder gedekte kleuren)  

 
Woongebied 
 
Situering 
Bebouwing wordt gesitueerd overeenkomstig de karakteristiek zoals opge-
nomen in de Gebiedsbeschrijving. Belangrijke criteria zijn daarbij: 
1. Lintbebouwing langs de Scheerwolderweg. De woningen zijn geori-

enteerd op deze weg. 
2. Bijgebouwen zijn zodanig gesitueerd dat zij ondergeschikt zijn aan 

het bijbehorende hoofdgebouw en daarmee tevens een samenhan-
gend geheel vormen 

3. Bij de grote kavels voor vrijstaande woningen staat het hoofdge-
bouw centraal op de kavel. De voorzijde gericht naar het land, de 
waterzijde is de privé-zijde.  

 
Vormgeving 
De in gebiedsbeschrijving opgenomen bebouwingskarakteristiek is uit-
gangspunt voor de ontwikkeling met als belangrijke criteria: 
1. Appartementengebouwen in 3 bouwlagen (2 bouwlagen plus dak-

verdieping) 
2. Overige woningen 1 of 2 bouwlagen met kap  
3. Boothuizen en bijgebouwen bescheiden van vorm 
 
Detaillering, kleuren en materialen 
1. Detaillering doelmatig en gestileerd 
2. Materialen steenachtig (baksteen en dakpannen), hout, riet, ook 

metaal en glas en kunststof 
3. Kleurenpalet van okers, en rood, met kleuraccenten, gedekt 
 

====== 


