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1. Agenda en notulen 
 
MW introduceert KW. Hij is freelancer en werkt voor KNSF om het VOSP op te pakken als 
link naar de architecten. Daarnaast heeft hij nog andere opdrachtgevers. 
Daarnaast zijn JH en MO van “Thuis  in bouwen” aangeschoven. Zij bereiden de Tuinen 
voor. 
 

 Opening en vaststelling van de agenda 
• Opening en agenda 
• Goedkeuring verslag van 30-03-2017 (bijlage) 
• Basisformat KT (bijlage, een ingevulde format voor Park en Jaagpaden is ter vergadering). 
• De Tuinen fase 1 > vraag: goedkeuring indiening omgevingsvergunning 
    *Info mbt aanpak zonnepanelen  
    *Info mbt terreininrichting 
    *Volgende week zijn materiaalmonsters aanwezig  
• De Steeg en De Straat naar de Brug >vraag: goedkeuring indiening omgevingsvergunning 
    *Alle tekeningen  
    *Binnenterreininrichting wordt zoals bij het deel van Ufkes, daarvoor zal een zelfde 

   boekje worden gemaakt 
    * materialenstaat 
• De Tuinen fase 2 (verkaveling en studie verkleuring vanwege 300 m. cirkel, nagezonden via 

link) 
• De nieuwe tuinen oostdeel, voorstel voor kleuren en verdeling types (nagezonden via  link) 
• Het stedenbouwkundig plan voor het oostdeel vestingstad (2 dagen van te voren 

nagezonden, dus nog niet bekeken door aanwezigen). Wordt niet behandeld. 
 

 
Notulen overleg 30 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag 
 



MW geeft aan dat KT als orgaan niet duidelijk was bij kopers van het Jaagpad. AH heeft ze 
inmiddels gesproken en ook MW zal ze aangeven hoe wij werken en dat wij breed opereren 
en dat de architecten bij de besluitvorming van het KT worden betrokken. 

 
2. Besluiten van het kwaliteitsteam 

De Tuinen fase 1 worden goedgekeurd met een mits die landt in de format. De mits is de 
terreinindeling en materialisatie. TZ en HZ monitoren of opmerkingen op de 
bouwaanvraag verwerkt worden. Volgende keer komen deze aan bod in het KT, maar de 
bouwaanvraag kan los daarvan ingediend worden. 
 
De Steeg en de Straat naar de brug zijn helaas oude tekeningen en Dura is niet 
aanwezig. Dit zal volgende keer worden behandeld. 
 
  

3. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 
Format KT 
HZ laat het format zien aan het KT en licht het toe. 
PG: de derde bullit “inpassing” noemen. Bij een mits is het van belang dat de gemeente kijkt 
of aspecten op de bouwaanvraag verwerkt zijn. TZ en HZ krijgen die bevoegdheid.  
Nummers van de tekeningen bij akkoord invoegen. 
MW: is het niet mogelijk dat ook het VOSP plus ingebracht wordt in het format? TZ geeft aan 
ook het VOSP plus te noemen bij het stedenbouwkundig plan-onderdeel. 
FA: deelplannen zijn onderdeel van het stedenbouwkundig plan. 
Graag overzichtje van deelplannen maken. Actie: MS legt dat volgende keer op tafel. 
 
De Tuinen fase 1 
Zonnepanelen 
JH licht toe. Kopers zijn zelf al erg bewust. Vraag: zegt het KT dit gaan we vastleggen zo of  
zijn er mogelijkheden om daarvan af te wijken. In de basis heeft deze woning geen panelen. 
Dit  zijn opties. SV vraagt waarom de panelen bij 1 woning naar de zijkant geschoven zitten? 
Hij zegt dat als het kan er aangehaakt moet worden op de structuur van de dakpan. JH geeft 
aan dat de kopers kiezen voor nul  1 ,6 of 10 panelen. TZ zegt dan een paar principes te 
hanteren: rechthoekig of vierkant en flink loshouden van de zijkanten. PG: je hebt veel typen 
panelen. Er is meer dan alleen: waar leg je hem. Namelijk hoe detailleer je hem uit, welk 
paneel wil je. Hier geen vrijheid in geven. Zeggen: hier heeft u 2 opties. JH: kopers geven 
dan aan: dan doe ik het achteraf. TZ: de kunst is het zo aantrekkelijk mogelijk te faciliteren. 
TZ vraagt: is het mogelijk al een plek te geven waar het draadje voorbereid is naar buiten te 
komen ter aansluiting panelen? JH: Montage ed daar kunnen wij in het volgende KT meer 
info over geven. 
 
FA:  bij de verkoop van het huis moet een handleiding zitten waar voor dit aspect de 
mogelijkheid wordt geboden aan de koper hoe dit te doen. Over locatie, variabelen, montage 
en alleen in deze situatie en bij deze optie (esthetisch en financieel, dus opbrengst).  Doet u 
mee of doet u niet mee? 80% Doet  mee. Dit proberen te sturen dus en voorbeelden geven. 
JH: laat mij maar de schuldige zijn dat ik de panelen alleen maar aanbiedt op die en die 
manier. 1 Manier en geen andere, overleggen we hier in KT. Volgende keer komt “Thuis met 
bouwen” met meer detail hier bij het KT. 
 
Terreininrichting 
MO licht toe:  2 tuinarchitecten zijn gevraagd opties te ontwerpen voor de tuinen met alles 
wat daarbij kan. Aansluitmogelijkheden, terrassen en tuinen. Materialen die standaard erbij  
worden geleverd. Hoge hagen bij bijvoorbeeld woning 23 en 31. Tussen de woningen wat 
lage hagen. Nu beukenhaag. Die haag wordt aangelegd. SV: handig te beoordelen als het 
document er ligt. Ook voor de huizen. Thuis in wonen werkt aan een boekje. VIC ontwerpt en 



levert, een andere architect ontwerpt en Thuis in wonen doet de rest. Beschoeiing: het 
houten voorbeeld wordt getoond. PG: in het profiel zorgen dat mensen privacy hebben naar 
elkaar. We moeten de mensen daar helpen (ook al is het privaat uitgegeven). Concreet: een 
kant natuur maken, zodat er een privacy is. SV: de landschapsarchitecten doen dit?  MO: ja 
zijn hiermee bezig. 
Hekwerken: PG: te stedelijk. Aanbevolen wordt voor te sorteren. Anders wordt het een 
standaardcatalogus. JH geeft aan dat ze partners hebben, zo ook 1 die alle hekwerken  kan 
maken. PG:  straks moeten we kunnen zeggen: bij dit huis  past dit type. 
Bestrating: aansluiting zoeken bij de materialen in de openbare ruimte. Dus nu lastig te zien.  
Voorstellen die je doet beter afstemmen. 
 
Conclusie: wordt verder aan gewerkt. 
 
Materiaalmonsters 
MO laat de monsters zien. 
AH zegt dat er samen afgestemd is. We hebben ook nog keim- en stucwerk. 5 Soorten 
zinklook en aluminium. SV vindt de donkere voeg voor een heel huis een beetje veel. Is ook 
niet de bedoeling. 
 
Conclusie: bestanddelen worden nu opgemaakt in een soort toonpaneel. Donkere voeg niet  
voor het hele huis. Een volgende keer verder. Ook textuurmomenten laten zien. 
MS: dat graag over email vanwege de haast? 
JH: mag de bekleding veranderen  naar Trespa? Nee zegt het KT. 
 
Voor wat betreft de omgevingsvergunning: met deze 3 ontbrekende onderdelen is het in orde 
deze aan te vragen. Vooral terrein indeling en materialen zijn een mits, die dus nog graag 
terugzien. PG: terreinindeling moet echt nog nader bekeken worden. MS: kan dat los van de 
bouwaanvraag? TZ: voorkomen dat plan procedure in gaat, waar terrein niet bij zit.  TZ: op 
format de kanttekening plaatsen met een mits. Vervolgens kijkt  de gemeente of de mits                                                                                                           
verwerkt  wordt. Akkoord met de mits. De hagen komen terug voor akkoord. 
 
De Tuinen fase 2  (Verkaveling en studie verkleuring  vanwege 300 m. cirkel). 
AH licht toe. De materialisatie is vooral hout en geen steen. Typologie hetzelfde als fase 1. 
Maar de nuance is anders. Kleuren met zachte nuances zoals je rondom het IJsselmeer 
aantreft. PG: uitgangspunt is dat het anders moet zijn. We wilden samenhang. Referentie 
Durgerdam en Waterland. Je ziet het verschil tussen fase 1 en 2. Alu dak ertussen. 
SV: 1e fase strookje zit erbij. PG: ja, is eruit gehaald. SV: 300m cirkel. Meer context van de 
omgevingskavels. Hoe zien die randen eruit. Wat doen jullie bij de Dijk (de rits). Welk 
kleurgebruik sluit je aan? Hetzelfde als fase 1 en 2. Dus geen 3 sferen, maar 2. PG: wel met 
typologisch verschil. 
MS: VOSP van dit deel is nog niet vast. Het gaat om het kleurenidee. MW: de 
kavelvaststelling moet nog komen. SV: ja dat wil je als juiste ondergrond. 
AH: vooral aandacht gegeven aan de woningen aan het water. Vooral vwb privacy. 
 
MW licht toe: waterwegen, de omgang daarmee. Waternet adviseert iets, wij moeten 
maatwerk plegen. Zo gaan we hiermee om. TZ: soort verkeersbesluit voor de sloten, ook al 
is er eenrichtingsverkeer. Waternet heeft de formule daarvoor. 
MW: hoe gaan wij een traject met Waternet als KT doen? Heeft ook te maken met sfeer. We 
leggen nu alleen iets voor  waar we wat mee moeten in het plan. We moeten een modus 
verzinnen. PG: ruimtelijke kwaliteit is onze expertise. Dit slootje heeft niet dezelfde kwaliteit 
als de gracht. 
 
Straat en de Steeg 
Verkeerde tekeningen. Die zijn van 27-02. TZ: Dura is er  ook niet bij. 
TZ: laten we de tijd dan even gebruiken voor het type schuurtje. 



Situatietekening: 2 parkeerplaatsen tegen het huis aan? PG: zonnepanelen volgen niet onze 
gemaakte opmerkingen. Nee, zegt Stef vanuit 6 maart niet verwerkt. SV: bergingen in de 
hoek zetten om een leukere tuin te maken. Dit wordt aan Dura doorgegeven. 
TZ: orde voorstel: we missen Dura. Volgende keer zijn ze  erbij. 
 
AH: de huizen 2.26 tm 2.29. Even om te laten zien dat we er niet helemaal uitkomen.  
Plan komt terug. Volgende keer verder. 
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer, FA sluit de vergadering 
 
4. Actiepunten 
* MS en MW maken een overzicht tekening van de deelplannen. 
* JH  geeft  meer informatie  over de  montage van de panelen. 
 

 
5.  Volgende bespreking 
 
• 17 mei van 10.00u tot 12.00u 
• 15 juni van 9.30u tot 11.30u 
• 14 juli van 10.00u – 12.00u  vervalt 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Kick off architecten. 
 
Fa heet iedereen welkom en stelt het KT voor. 
MW stelt Eefje Voogt en Erwin Brockhoff voor: zij zijn makelaars en kritisch meedenkend. 
Olof Vreugdehil is ontwikkelaar van Dura is er ook. Hij is medetrekker van de 
planontwikkeling. 
 
Architecten: 

• Faro: Jurgen vd Ploeg en Marloes van der Pols 
• M3H architekten: Tobias Paaren 
• Moke architekten: Janny Sieten 
• Abbink en co: Angie Abbink 
• Hoogeveen architekten: Arjen Hoogeveen 

 
PG: kwalitatief team van architecten. Contextgevoelige architectuur. Altijd de vertaling 
zoeken naar de eigen tijd.  Juist in die kleine schaal vindt je eigentijdsheid. Makelaars 
herkennen vaak vanuit de typologie de gezelligheid. Eigenlijk volgende week alles al eens bij 
elkaar leggen om alvast samen te gaan sturen en de eerste stappen te maken. 
 
Faro: juist aspecten van elkaar jatten om eenheid te krijgen. We moeten met  elkaar de beste 
oplossingen vinden en iedereen is het eens. 
 
FA:  richting geven aan een samenhang, de wijze van klustering relatie met landschap ed 
zijn thema’s om gezamenlijk te besproken terwijl je toch je eigen signatuur houdt. 
 
Het KT praat nog na met ook de makelaars erbij.  
De makelaars geven aan dat er steeds meer gekeken wordt naar architectuur door de 
consumenten. MW: groeien de architecten niet teveel naar elkaar toe? Is het niet teveel 
eigentijds? 
 



Makelaar: wel kleine raampartijen soms, verbinding straat is belangrijk. Sommige gevels wel 
heel  erg dicht. Voorkomen dat dat bij uitbouwen dan terugkomt op een gekunstelde manier.  
Dus transparantie. Ik miste nog ecologie en energie en duurzaamheid. Moeten we wel een 
antwoord op hebben. Je moet erop voorbereid zijn. 
 
Vraagteken is nog of AH die 2 hoofdblokken wel moet krijgen. Het zijn eyecatchers. Dit zou 
goed moeten komen als we het SO beoordelen. Als het niet goed is keuren we het af. 
 
Conclusie: het KT zet alle architecten door. 
 
 
 

 
 
 


