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4.4 Bebouwings-         
typologie

Aandachtpunten Masterplan
Ten aanzien van de bebouwingstypologie 
zijn in het Masterplan de volgende punten 
opgenomen:
• appartementengebouwen met maximaal 

vier bouwlagen, overstekend dak of lage 
dakhelling met overstekende dakranden,

• de bebouwing is voorzien van een
 parkeerkelder,
• een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers 

worden opgenomen in het groen,
• de nadruk ligt op een gezamenlijk gebruik 

van de omgeving en de wisselwerking
 tussen bebouwing en parkomgeving,

• het gebied is een voortzetting van de 
bebouwingszone in het Plan Piccardthof,

• de inrichting van de buitenruimte vraagt 
om een bebouwing met een ingetogen 
architectuur met een lichte kleurstelling.

Als referentie geven we een beeld van een 
zilver / grijze bouwsteen. Het baksteenfor-
maat komt overeen met de bakstenen in de 
aangrenzende Tuinwijk (lange dunne steen), 
de lichte kleur zorgt voor verbijzondering van 
de gebouwen in de Landgoedzone.

Referentiebeeld appartementen langs 

de Groningerweg

Referentiebeeld appartementengebouwen op het 

landgoed

Referentiebeeld multifunctionele accomo-

datie

Referentie materiaalgebruik21
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Viburnum opulus

Acer negundo 'Variegatum' Aesculus 

hippocastanum

Fagus sylvatica 'Purpurea' Tllia platyhyllos

Rhododendron

'Catawbiense Grandiflorum'
Rhododendron

'Cunningham's White'

5.1 De sfeer van     
Het Landgoed

Het groen is opgebouwd uit elementen uit 
de landgoederentraditie: water, grote bomen 
en uitbundig bloeiende struiken. Voor extra 
kleur zorgt een stinzenflora (bolgewassen 
die op oude buitenplaatsen groeien) met 
soorten als wilde hyacinten en kleine narcis-
sen. Het landgoed wordt collectief beheerd 
en functioneert als park voor Ter Borch. 

5.2 Beplantings-   
structuur
Binnen de beplantingsstructuur kunnen de 
volgende groepen worden onderscheiden:
• de laanbeplantingen langs het
 Bakkerslaantje,
• de beplanting van eiken in een los plantver-

band langs de hoofdontsluiting van
 Ter Borch,
• de boomweides van eiken in een los
 plantverband in Het Groene Lint, 
• twee markante boomgroepen met onder-

beplanting van bloeiende heesters in de 
noordwest- en zuidoosthoek van

 Het Landgoed,
• solitairen en kleine boomgroepen.

T e r  B o r c h
K r u i s p u n t  v a n  s t a d  e n  l a n d
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transferium

Plankaart

plankaart Masterplan ter borch 2002

11. InleIdIng
Dit Beeldkwaliteitplan licht kort het ontwerp en het voorgenomen 
programma voor het Entreegebied van Ter Borch toe. Deze nieuwe 
woonwijk aan de westrand van de stad Groningen is gelegen in de 
gemeente Tynaarlo. Vervolgens geeft het Beeldkwaliteitplan regels 
voor de inrichting van de openbare ruimte en voor de bebouwing in 
het Entreegebied.

Hoofdstuk 2 behandelt het ontwerp van het Entreegebied als on-
derdeel van het grote geheel van Ter Borch. Daarna komen achter-
eenvolgens aan de orde:

het bouwprogramma (hoofdstuk 3),•	
de inrichtingsaspecten van de openbare ruimte (hoofdstuk 4),•	
de beeldkwaliteitseisen voor de architectuur (hoofdstuk 5).•	

Het stedenbouwkundig ontwerp en het Masterplan voor heel Ter 
Borch zijn gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten in sa-
menwerking met BügelHajema Adviseurs. Het eerste ontwerp voor 
het Entreegebied is gemaakt door H+N+S Landschapsarchitec-
ten. Dit ontwerp is aan nieuwe programmatische ontwikkelingen 
aangepast door HKB stedenbouwkundigen. Het inrichtingsplan is 
verder uitgewerkt door SLAG: Samenwerkende Landschaps Advies-
groep. Voor het Beeldkwaliteitplan, opgesteld door HKB steden-
bouwkundigen, is gebruik gemaakt van de teksten uit het rapport 
Ruimtelijke randvoorwaarden Landgoedzone Ter Borch van H+N+S 
Landschapsarchitecten en de toelichting op het inrichtingsplan dat 
door SLAG is opgesteld. Waterwijk

tuinwijk

rietwijk

Entreegebied



HKb StEdEnbOUWKUndigEn6

B  E  E  L  D  K  W  A  L  I  T  E  I  T  S  P  L  A  N

9
H  +  N  +  S  '  0  4

2.1 Uitgangspunten
openbare ruimte
Voor de vormgeving van de openbare ruimte
gelden de volgende uitgangspunten:
• Ondersteuning van de hoofdstructuur van

Ter Borch door het vergroten van de
ruimtelijke samenhang van Ter Borch als
geheel en het accentueren van de
verschillen tussen Rietwijk, Tuinwijk en
Waterwijk. Belangrijke ontwerpmiddelen
hiervoor zijn: de profielindeling van de
wegen, het bestratingsmateriaal en de
beplantingskeuze.

• Streven naar een krachtig ruimtelijk beeld
waarbinnen ruimte is voor betekenisvolle
accenten. Tegen de achtergrond van de
verschillende opdrachtgevers en
architecten die bij het planproces worden

betrokken is het belangrijk dat de
openbare ruimte een rustig beeld
uitstraalt. Dit betekent onder andere dat
noodzakelijke voorzieningen als
electriciteitskasten worden geïntegreerd in
de gevels of erfafscheidingen en dat
verlichtingselementen in de lijn komen te
staan van de laanbeplanting. Ook
praktische punten als het combineren van
verschillende elementen (zoals
verkeersborden) op één mast, dragen bij
aan een rustig straatbeeld.

DE OPENBARE RUIMTE VAN TUINWIJK2
H  O  O  F  D  S  T  U  K

Ruimtelijk concept Ter Borch

Tussen het Groene Lint en de Autonome Loper liggen drie

woonmilieus: Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk.

ruimtelijk concept ter borch; tussen het groene Lint en de Autonome Loper 
liggen drie woonmilieu ś: rietwijk, tuinwijk en Waterwijk

Entreegebied

H  E  T    B  U  I  T  E  N  R  U  I  M  T  E  N  P  L  A  N    O  P    H  O  O  F  D  L  I  J  N  E  N
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De ruimtelijke verbijzonderingen: het Rietveld (1), het Landgoed (2) en de Waterpoort (3)

1

2

3

de drie verbijzonderingen in ter borch: 1. rietveld, 2. Entreegebied, 
3. Waterpoort
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22. het ontwerp van het 
entreegebIed
Het eerste deel van onderstaande tekst is overgenomen uit Ruim-
telijke randvoorwaarden Landgoedzone van H+N+S Landschap-
sarchitecten. Het tweede deel is overgenomen uit de toelichting op 
het ontwerp van SLAG.

2.1. Hoofdidee

In het Masterplan voor Ter Borch uit 2002 zijn de programma-
tische en ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Het 
hoofdidee voor de nieuwe woonwijk is omschreven als ‘twee ran-
den, drie dimensies’. De randen van Ter Borch bestaan uit aan de 
oostzijde Het Groene Lint (zone met boomweides langs de ter Bor-
chlaan) en aan de westzijde de zogenaamde autonome loper (het 
Omgelegde Eelderdiep). Daartussen liggen drie woonmilieus met 
ieder hun eigen sfeer: de Rietwijk, de Tuinwijk en de Waterwijk. 
De verschillen tussen de woonmilieus komen mede voort uit de 
natuurlijke ondergrond. Binnen deze hoofdopzet is sprake van een 
drietal verbijzonderingen, waarin de landschappelijke kenmerken in 
verhevigde mate vorm krijgen. Het Entreegebied, in het Masterplan 
als “Het Landgoed” aangeduid , is één van die verbijzonderingen, 
naast het Rietveld (in de Rietwijk) en de Waterpoort (aan de zuid-
zijde van de Waterwijk).

Het Entreegebied vormt het zuidelijke deel van Tuinwijk en steekt in 
het Groene Lint tegenover het open gedeelte van de naastliggende 
Groninger woonwijk Piccardthof. Daarmee past het in de reeks 
landgoederen langs de Groningerweg. 

2.2. Een strategische positie

Binnen de ruimtelijke opbouw van Ter Borch neemt het Entreege-
bied een strategische positie in. Het vormt de belangrijkste toe-
gang tot Ter Borch. De rotonde waar de ter Borchlaan aansluit op 
de Groningerweg krijgt een markering in de vorm van een hoge, 
karakteristieke lichtmast, zoals er vergelijkbare, maar verschillende 
markeringen komen nabij de noordelijke entree tot Ter Borch en op 
de brug over de nieuwe waterloop die de verbinding vormt met het 
Hoornse Meer aan de zuidzijde van de Waterwijk. Een vierde mar-
kering komt in het water nabij de toegang tot deze waterloop.

De bebouwing in het Entreegebied is in beginsel gestapeld. Be-
halve appartementen zijn er belangrijke voorzieningen voor de wijk 
opgenomen, waaronder een multifunctionele accommodatie (met 
daarin twee scholen) en maatschappelijke voorzieningen.
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voorbeeldverkaveling Entreegebied met het Vnn (Verslavingszorg noord nederland), MFA (Multifunctionele accomodatie), ZH (Zorghotel) en A (appartementen).

MFA

tuinwijk

Vnn

Waterwijk

A

ZH A

AA

A
A

A
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2.3. Het ontwerp

Het Entreegebied wordt gezien als een uitloopgebied voor de be-
woners van heel Ter Borch, centraal gelegen in de wijk, met een 
open, parkachtige uitstraling in aansluiting op de noord-zuid verlo-
pende bomenweide langs de ter Borchlaan en de open zone in de 
naastliggende wijk Piccardthof. In dit park, met verspreide, solitai-
re, inheemse bomen en boomgroepen (1e grootte) in combinatie 
met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande bebouwing 
opgenomen met verschillende functies en bouwhoogtes. De park-
achtige omgeving bevat verwijzingen naar elementen uit de Noord-
Nederlandse landgoederentraditie.

Ter accentuering van de hoofdentrees tot het parkachtige gebied 
wordt het aan de oost- en westzijde begrensd door boomgroepen 
in combinatie met hoefijzervormige glooiingen tot een hoogte van 
circa 2,00 meter. Deze boomgroepen markeren een zichtlijn over 
de volle lengte van het gebied. De buitenzijden van de glooiingen 
aan de oost- en de westzijde worden ingeplant met gecultiveerde, 
opgaande sierheesters.

Aan de noordzijde van het parkgebied wordt, als begrenzing en als 
buffer naar de noordelijk gelegen woonbebouwing van de Tuinwijk, 
een bomenlaan met bomen van de 3e tot de 2e grootte aange-
plant. Samen met de manshoge hagen op de erfgrenzen van de 
achtertuinen bij de naastgelegen woningen in de Tuinwijk en met 
een verlaagde strook om enige afstand tot de privé-tuinen te cre-
eren, wordt zo de basis gelegd voor een eigen sfeer en beleving in 
het Entreegebied.

In het zuidelijk deel van het Entreegebied wordt de begrenzing 
gevormd door de bestaande en aan te vullen houtwallen ter 
weerszijden van het Bakkerslaantje. Door hoogteverschillen in het 
maaiveld met flauwe, maaibare taluds en een kruinhoogte van 
circa 1,25 meter, ontstaat ook hier een besloten sfeer. Hier komt 
een reeks appartementengebouwen. Tevens is er een verbinding in 
zuidelijke richting naar de Waterwijk. De grondlichamen in combi-
natie met de daarin opgenomen bebouwing en de beplanting langs 
het Bakkerslaantje completeren de eigen sfeer en beleving van het 
parkgebied.

In aansluiting op bestaande watergangen en op de te realiseren 
watergangen in de Waterwijk zijn in het ontwerp een tweetal water-
partijen met deels flauw aflopende oevers opgenomen.

Naast de functionele ontsluiting van het Entreegebied door middel 
van de Borchsingel met bijbehorende fiets- en voetpaden wordt 
aanvullend in het park een loom slingerend voetpad gerealiseerd. 
Daarmee ontstaat, samen met de boomweides langs de ter Bor-
chlaan, een groot uitloopgebied voor de (toekomstige) bewoners 
van de woonwijk Ter Borch. 

De ontsluiting van de verschillende kavels in het Entreegebied ge-
beurt middels inritconstructies die zoveel mogelijk bijeen worden 
gegroepeerd ten behoeve van een heldere structuur.
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tuinwijk ii

tuinwijk ii
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uitwerkingsplannen tuinwijk en tuinwijk ii

Waterwijk
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33. het bouwprogramma 
voor het entreegebIed

3.1. Het bestemmingsplan
bestemmingen

In het Uitwerkingsplan Tuinwijk heeft het grootste deel van het 
Entreegebied de bestemming “gemengd gebied”. De gronden zijn 
bestemd voor:

wonen;•	
maatschappelijke voorzieningen;•	
verkeers- en verblijfsdoeleinden;•	
openbare nutsvoorzieningen, waaronder de aardgastransport-•	
leiding in de noordrand van het Entreegebied die voor bebou-
wing een afstand vereist van minimaal 14,00 meter;
groenvoorzieningen.•	

In het meest noordwestelijke deel van het Entreegebied (het ter-
rein van de voormalige boerderij ter Borchlaan 2 en een strook 
direct ten westen daarvan geldt het Uitwerkingsplan Tuinwijk II met 
de bestemmingen “woongebied” en “gemengd gebied”.

bouwhoogtes
In de uitwerkingsplannen zijn ten aanzien van de bouwhoogtes de 
volgende regels vastgelegd:

de maximale bouwhoogte bedraagt 15,00 meter;•	
een extra beperking van de bouwhoogte tot 9,00 meter geldt •	
voor de zone langs het Omgelegde Eelderdiep, langs de zui-
drand van de Tuinwijk en langs de ter Borchlaan. 

3.2. Het programma voor de 
bebouwing

Het programma voor de bebouwing binnen het Uitwerkingsplan 
Tuinwijk wordt begrensd door de volgende regels:

het aantal appartementen in het gebied mag niet meer zijn •	
dan 80;
het oppervlak aan maatschappelijke voorzieningen mag niet •	
meer zijn dan 15.000 m2.

Binnen het Uitwerkingsplan Tuinwijk II geldt:

het aantal appartementen mag binnen de bestemming Wg niet •	
meer bedragen dan 10 per gebouw; het Beeldkwaliteitplan 
beperkt het aantal gebouwen tot twee. Het maximum aantal 
appartementen is hier dus 20;
het oppervlak aan maatschappelijke voorzieningen binnen de •	
bestemming “gemengd gebied” mag niet meer zijn dan 5.600 
m2; tevens mogen er binnen het bouwvlak maximaal 15 zorg-
appartementen worden gerealiseerd.
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voorbeeldverkaveling Entreegebied: deelkaart groen + water + belangrijkste zichtlijn.
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RUIMTELIJKE REGELS VOOR DE 
GROENINRICHTING
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Viburnum opulus

Acer negundo 'Variegatum' Aesculus 

hippocastanum

Fagus sylvatica 'Purpurea' Tllia platyhyllos

Rhododendron

'Catawbiense Grandiflorum'
Rhododendron

'Cunningham's White'

5.1 De sfeer van     
Het Landgoed

Het groen is opgebouwd uit elementen uit 
de landgoederentraditie: water, grote bomen 
en uitbundig bloeiende struiken. Voor extra 
kleur zorgt een stinzenflora (bolgewassen 
die op oude buitenplaatsen groeien) met 
soorten als wilde hyacinten en kleine narcis-
sen. Het landgoed wordt collectief beheerd 
en functioneert als park voor Ter Borch. 

5.2 Beplantings-   
structuur
Binnen de beplantingsstructuur kunnen de 
volgende groepen worden onderscheiden:
• de laanbeplantingen langs het
 Bakkerslaantje,
• de beplanting van eiken in een los plantver-

band langs de hoofdontsluiting van
 Ter Borch,
• de boomweides van eiken in een los
 plantverband in Het Groene Lint, 
• twee markante boomgroepen met onder-

beplanting van bloeiende heesters in de 
noordwest- en zuidoosthoek van

 Het Landgoed,
• solitairen en kleine boomgroepen.

44. de openbare ruImte van 
het entreegebIed

4.1. Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten voor de inrichting van de openbare 
ruimte in het Entreegebied zijn:

Ondersteunen van de hoofdstructuur van Ter Borch door ener-•	
zijds bij te dragen aan de ruimtelijke samenhang in de wijk 
als geheel en anderzijds de verschillen in sfeer van de diverse 
onderdelen tot hun recht te laten komen. Belangrijke ontwerp-
middelen hiervoor bij de inrichting van het openbaar gebied 
zijn op het niveau van de uitwerking: de profielindeling van de 
straten, de vormgeving van de aansluitingen, de bestratings-
materialen, het straatmeubilair en de beplanting;
Streven naar een krachtig en samenhangend ruimtelijk beeld •	
waarbinnen ruimte is voor betekenisvolle variatie en accen-
ten. Vanuit het gegeven dat verschillende opdrachtgevers en 
architecten bij het planproces zullen worden betrokken is het 
belangrijk dat de openbare ruimte een rustig beeld uitstraalt. 
Dit betekent onder andere dat noodzakelijke voorzieningen als 
elektriciteitskasten en dergelijke qua vormgeving en kleurstel-
ling moeten worden afgestemd op de architectuur of worden 
geïntegreerd in de bebouwing of in de erfafscheidingen en 
dat verlichtingselementen in één lijn komen te staan langs de 
straat. Ook praktische punten als het combineren van verschil-
lende elementen op één mast (zoals verkeers- en straatnaam-
borden), dragen bij aan een rustig straatbeeld. Ter hoogte van 
de multifunctionele accommodatie krijgt de Borchsingel het 
karakter van verblijfsgebied. Het wegprofiel en de naastge-
legen bermen worden afwijkend ingericht: de scheiding van 
rijbanen vervalt, het verhardingsmateriaal wijzigt, de verlichting 
wijkt af, een kiss&ride-strook wordt toegevoegd, waardoor de 
weg een directe relatie met de omgeving krijgt.

4.2. groenstructuur

Het Entreegebied wordt in de lengterichting doorsneden door de 
hoofdontsluitingsstraat van Ter Borch: de Borchsingel. Aan weers-
zijden staat vrijstaande bebouwing in het groen. Het landschap is 
opgebouwd met elementen uit de Noord-Nederlandse landgoe-
derentraditie: gras, grote bomen, uitbundig bloeiende struiken en 
vijverpartijen. Voor extra kleur zorgt een stinzenflora (bolgewassen 
die op oude buitenplaatsen groeien) met soorten als wilde hyacin-
ten en kleine narcissen. Het groen in het Entreegebied wordt col-
lectief beheerd en functioneert als park voor heel Ter Borch.

Binnen de beplantingsstructuur kunnen de volgende groepen wor-
den onderscheiden:

de bestaande beplanting langs het Bakkerslaantje;•	
de nieuwe bomenrij aan de noordrand in de overgang naar de •	
Tuinwijk;
de boomweides met Hollandse zomereiken in een los plant-•	
verband aan de ter Borchlaan, de Groningerweg en de beide 
uiteinden van de Borchsingel;
twee markante boomgroepen met onderbeplanting van bloei-•	
ende heesters in de noordwest- en zuidoosthoek van het En-
treegebied, met daartussen een zichtlijn die de lengte van het 
Entreegebied accentueert;
solitairen en verspreide boomgroepen.•	

4.3. Het water

Vanwege de relatief hoge ligging van het terrein speelt water een 
bescheiden rol in het beeld van het Entreegebied. Van noord naar 
zuid is een waterloop opgenomen die deel uitmaakt van de verbin-
ding tussen het waterstelsel van Waterwijk en dat van de Piccard-
thof. Aansluitend aan de Waterwijk dringt een ruime vijverpartij het 
Entreegebied in. Deze sluit aan op de bestaande sloot langs het 
Bakkerslaantje. In het noorden verbreedt de watergang die de ver-
binding legt met de vijvers in de Piccardthof zich tot een vijverpartij 
van wat bescheidener omvang.

stinzenflora
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voorbeeldverkaveling Entreegebied: deelkaart met doorzichten + landmark
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5.7 Rand van Het landgoed naar Tuinwijk
4.4. doorzichten

De bebouwingsvolumes zijn zo gesitueerd dat op een aantal plaat-
sen doorzichten in de lengte- en in de dwarsrichting ontstaan. In 
sommige doorzichten is water binnen en buiten het gebied bepa-
lend voor het beeld, in de andere het groen en de verbindingen 
met de Tuinwijk en de Waterwijk.

A

b

b

A

4.5. Het maaiveld

Het maaiveld van het Entreegebied wordt licht gemodelleerd, 
waarbij een gesloten grondbalans als uitgangspunt geldt. De 
zone langs de Tuinwijk wordt verlaagd met het oog op de privacy 
in de aangrenzende particuliere tuinen. Langs een deel van het 
Bakkerslaantje wordt het maaiveld verhoogd, zodat hier een 
meer beschutte route langs het water ontstaat. Het flauwe talud 
van de oever biedt aantrekkelijke zit- en ligplaatsen. Nabij de 
appartementengebouwen helpen de verhogingen in het maaiveld 
om het zicht op geparkeerde auto’s te beperken. Waarschijnlijk kan 
hiervoor grond worden gebruikt die vrijkomt bij de bouw. 
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Referentiebeeld gebakken klinker (kleur

Paviona van Hanson)

2.5 Verhardingen
De verharding moet duurzaam zijn, mooi
verouderen, aansluiten op de
bestratingsmaterialen in de omgeving en
passen bij het tuinachtige karakter van de
wijk.
Voor de verharding van de rijwegen en de
langzaamverkeersroute in noordzuidrichting
worden klinkers in dik formaat voorgesteld
met een roodbruine kleur, waarvoor we
Paviona van Hanson als referentie geven.
Voor de voetpaden zijn vanuit
beheersoverwegingen klinkers niet gewenst.
Daarom worden betontegels toegepast. De
grote maat van de tegels (40x60 cm, d=80
mm) draagt bij aan een chique, robuuste
uitstraling. Ook de opritten naar de woningen
worden met deze tegels bestraat. Hierdoor
ligt in de groene berm slechts één
bestratingsmateriaal, wat de rust in het beeld
ten goede komt.

4.6. Langzaam verkeer

Het Bakkerlaantje aan de zuidkant is zowel voor wandelaars als 
voor fietsers een doorgaande route richting de Eelder- en Peizerm-
aden. Daarnaast is een vrij liggend doorgaand fietspad opgenomen 
langs de Borchsingel. Een andere verbinding voor fietsers loopt van 
de Tuinwijk dwars door het Entreegebied naar de Waterwijk. Het 
pad in de boomweides langs de ter Borchlaan is een hoofdroute 
voor wandelaars.

4.7. bestratingsmaterialen en 
straatmeubilair

borchsingel
rijbaan asfalt eventueel voorzien van een stille deklaag; opslui-•	
ting betonnen plateaubanden 11/22,5x20,
fietspad rood asfalt of rode klinkers (afhankelijk van de ligging •	
van kabels en leidingen al of niet onder de verharding); op-
sluiting aan bermzijde betonbanden 7x20, tussen fietspad en 
voetpad plateauband 6/12x10,
voetpad betontegels 40x60x6 in halfsteens verband in de •	
breedterichting van de paden; opsluiting aan bermzijde beton-
banden 6x20,
verlichtingsarmaturen aan de straat Icon - Louis Poulsen, kleur •	
antraciet; plaatsing verspringend langs de rijbaan (h.o.h. circa 
20 meter); het voet-/fietspad ten westen van de rijbaan wordt 
verlicht door lagere armaturen, waar mogelijk gemonteerd aan 
dezelfde mast (h.o.h. circa 40 meter).

icon - Louis Poulsen Kipp - Louis Poulsen

verblijfsgebied
Voor het verblijfsgebied ter hoogte van de Multifunctionele Accom-
modatie wordt in verband met de veiligheid voor de kinderen die er 
naar school gaan een afwijkend beeld gecreëerd:

geen gescheiden rijbanen, begin en eind gemarkeerd met een •	
plateau;
klinkers of rood-asfalt;•	
gecombineerd fiets-voetpad in klinkers of tegels, in aansluiting •	
op het schoolplein;
kiss&ride-strook in klinkers;•	
parkeerterrein in klinkers;•	
opsluitingen met grijs beton;•	
verlichting als in de woongebieden (paaltop Kipp).•	

4.8. Speelplekken

Er komt een aantal speelplekken in het Entreegebied. Het trapveld 
tussen de Multifunctionele Accommodatie en het woon-zorgge-
bouw ten westen daarvan is openbaar. Daarnaast zijn de speel-
voorzieningen op de schoolpleinen openbaar toegankelijk, hoewel 
ze bij de scholen horen. De speelplek ten westen van het woon-
zorggebouw is besloten vanwege de doelgroep van vooral kleine 
kinderen die er gebruik van maken terwijl zij hier wonen.

Paviona - woonstraten
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5.2. bouwvlakken

De bouwvlakken voor de verschillende gebouwen zijn op tekening 
weergegeven. De bebouwingsvolumes dienen binnen deze bouw-
vlakken gerealiseerd te worden. De bouwvlakken zijn bepaald met 
het oog op de vormgeving van de openbare ruimte en de inrichting 
van het groen (waaronder een aantal zichtlijnen). Rekening is ge-
houden met de geluidscontour ten gevolge van het verkeerslawaai 
op de Borchsingel.

5.3. bouwhoogtes

Voor de bebouwing in het Entreegebied geldt in het algemeen een 
maximale bouwhoogte van 15,00 meter (conform de bouwregels 
uit de Uitwerkingsplannen). Een extra beperking van de bouw-
hoogte tot 9,00 meter geldt voor de bebouwing nabij het Omge-
legde Eelderdiep en langs de ter Borchlaan/ Groningerweg (delen 
van de gebouwen 1, 2 en 3; de gebouwen 4, 5 en 6; deel van het 
gebouw 10). Het Beeldkwaliteitplan beperkt het gedeelte van het 
oostelijke woon-zorggebouw waar tot 15 meter hoog mag worden 
gebouwd tot het zuidelijke deel. Voor het overige deel geldt de 
maximale bouwhoogte van 9 meter.

55. de bebouwIng van het 
entreegebIed

5.1. ruimtelijke verdeling van de 
bouwmassa’s

In het algemeen reageert in een landgoed de positie van de be-
bouwing op specifieke landschappelijke kenmerken. Zichtlijnen 
tussen gebouwen door naar het omringende landschap en tussen 
gebouwen onderling bepalen de situering van de bouwmassa’s. 

Ook in het Entreegebied van Ter Borch bepalen landschappelijke 
hoofdlijnen de verdeling van de bouwmassa’s. Het grootste bouw-
volume, de Multifunctionele Accommodatie, heeft een centrale 
plek in het Entreegebied (gebouw 2). De andere gebouwen zijn 
daar los omheen geplaatst. Dat levert de volgende verdeling op:

twee appartementengebouwen vormen de beëindiging van Het •	
Groene Lint langs de ter Borchlaan (gebouwen 4 en 5) en vor-
men een ensemble met een woon-zorggebouw dat dichtbij de 
Multifunctionele Accommodatie is gesitueerd (gebouw 3),
een woon-zorggebouw met een zichtlijn naar het water ten •	
westen van de Multifunctionele Accommodatie staat in de 
bocht van de Borchsingel (gebouw 1),
drie appartementengebouwen staan dicht tegen het Bakker-•	
slaantje (gebouwen 8, 9 en 10)
het zesde appartementengebouw krijgt een markante positie •	
aan de vijverpartij (gebouw 7),
het zevende appartementengebouw is gesitueerd nabij de ro-•	
tonde in de Groningerweg (gebouw 6). 

De gebouwen worden voor auto’s zoveel mogelijk ontsloten door 
middel van inritten vanaf de Borchsingel. Aan deze straat ligt ook 
de kiss&ride voorziening voor de Multifunctionele Accommodatie. 
De appartementengebouwen in de zuidrand krijgen een afgeleide 
ontsluiting, links of rechts vanaf een inrit vanaf de Borchsingel. De 
appartementengebouwen op de locatie van de voormalige boerde-
rij ter Borchlaan 2 worden vanaf de ter Borchlaan ontsloten.
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4.4 Bebouwings-         
typologie

Aandachtpunten Masterplan
Ten aanzien van de bebouwingstypologie 
zijn in het Masterplan de volgende punten 
opgenomen:
• appartementengebouwen met maximaal 

vier bouwlagen, overstekend dak of lage 
dakhelling met overstekende dakranden,

• de bebouwing is voorzien van een
 parkeerkelder,
• een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers 

worden opgenomen in het groen,
• de nadruk ligt op een gezamenlijk gebruik 

van de omgeving en de wisselwerking
 tussen bebouwing en parkomgeving,

• het gebied is een voortzetting van de 
bebouwingszone in het Plan Piccardthof,

• de inrichting van de buitenruimte vraagt 
om een bebouwing met een ingetogen 
architectuur met een lichte kleurstelling.

Als referentie geven we een beeld van een 
zilver / grijze bouwsteen. Het baksteenfor-
maat komt overeen met de bakstenen in de 
aangrenzende Tuinwijk (lange dunne steen), 
de lichte kleur zorgt voor verbijzondering van 
de gebouwen in de Landgoedzone.

Referentiebeeld appartementen langs 

de Groningerweg

Referentiebeeld appartementengebouwen op het 

landgoed

Referentiebeeld multifunctionele accomo-

datie

Referentie materiaalgebruik

5.4. bebouwingstypologie

Ten aanzien van de bebouwingstypologie zijn in het Masterplan de 
volgende punten opgenomen:

appartementengebouwen hebben maximaal vier bouwlagen en •	
een plat dak of geringe dakhelling met overstekende dakran-
den;
de bebouwing is voorzien van een parkeerkelder;•	
een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers wordt opgenomen •	
in het openbaar gebied;
de nadruk ligt op gezamenlijk gebruik van de omgeving en de •	
wisselwerking tussen bebouwing en parkgroen;
het gebied is een voortzetting van de open bebouwingszone in •	
de naastliggende woonwijk Piccardthof;
de voorziene sfeer en de inrichting van de buitenruimte vra-•	
gen om een bebouwing met een ingetogen architectuur en 
een lichte kleurstelling. Als referentie geldt het beeld van een 
baksteen met een zilvergrijze kleur. De lichte kleur zorgt voor 
verbijzondering van de gebouwen in het Entreegebied ten op-
zichte van de woningen in de naastliggende woonbuurten, de 
Tuinwijk en de Waterwijk.

5.5. beeldkwaliteitseisen voor de 
architectuur

De beeldkwaliteitseisen voor de architectuur in het Entreegebied 
komen deels voort uit de in paragraaf 5.4 genoemde randvoor-
waarden en uitgangspunten. 
De architectuur moet passen in de stijl van Ter Borch. Belangrijke 
trefwoorden zijn: stevig, ongedwongen, landschappelijk, vernieu-
wend, duurzaam, chic. De bebouwing op een landgoed bestaat 
uit een hoofdgebouw en bijgebouwen. Afhankelijk van hun functie 
verschillen de gebouwen in stijl en uitbundigheid. Voortbouwend 
op de typologie van een landgoed kan de Multifunctionele Accom-
modatie worden opgevat als het hoofdgebouw en de overige ge-
bouwen als bijgebouwen. Als regels gelden dat de Multifunctionele 
Accommodatie de rijkste materialisering krijgt. De appartementen-
gebouwen zijn eenvoudig van vorm en sober van stijl.
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5.5.1. Multifunctionele Accommodatie 
(gebouw 2)

ligging en situering
De situering en omvang van de centraal in het Entreegebied •	
gelegen multifunctionele accommodatie wordt bepaald door 
het op tekening aangegeven bouwvlak.
Aan de oostzijde van het gebouw wordt op maaiveld gepar-•	
keerd. Dit parkeerterrein heeft niet alleen een functie voor de 
Multifunctionele Accommodatie, maar tevens voor het woon-
zorggebouw aan de oostzijde (gebouw 3). 
Aan de westzijde van het gebouw komen open fietsenstallin-•	
gen die met maximaal 1,20 meter hoge taluds worden inge-
past in het omringende parklandschap.
Ter weerszijden van het gebouw en in de patio in het midden •	
komen openbare toegankelijke speelpleinen.
De omgeving van het gebouw krijgt een open inrichting. Op het •	
parkeerterrein komen bomen van de tweede of derde orde.
De gevel aan de Borchsingel wordt evenwijdig aan de straat •	
geplaatst.

massa en vorm
De maximale bouwhoogte is 15,00 meter, behoudens de •	
strook waar 9,00 meter is toegestaan (zie tekening). 
Het gebouw krijgt platte of licht hellende daken met een maxi-•	
male helling van 20 graden en rondom een dakoverstek van 
minimaal 0,50 meter. 

detaillering, materiaal en kleur
Omdat het gebouw van verschillende kanten kan worden waar-•	
genomen, dient het een relatief alzijdig karakter te hebben. 
Alleen de noordgevel kan een meer terughoudende vormge-
ving krijgen. 
Het totale gesloten oppervlak van de gevels bestaat voor een-•	
groot deel uit een baksteen met een zilvergrijze kleur en een 
donkere terugliggende voeg, afgewisseld met een contraste-
rende kleur baksteen. In de gevel kunnen verder andere mate-
rialen worden toegepast, maar deze moeten in harmonie zijn 
met de baksteen. De harmoniërende kleuren zijn natuurlijke 
houtkleuren of pasteltinten.
De gevelbekleding van de gymzaal bestaat uit antracietkleurig •	
plaatmateriaal. 
Van de grond af zichtbare dakbedekkingen zijn donker van •	
kleur.
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massa en vorm
De gebouwen krijgen platte of licht hellende daken met een •	
maximale helling van 20 graden en rondom een dakoverstek 
van minimaal 0,50 meter.

detaillering, materiaal en kleur
Omdat de gebouwen van alle kanten kunnen worden waarge-•	
nomen, dienen zij een alzijdig karakter te hebben. De gevels 
dienen als voorgevels te worden vormgegeven en van voldoen-
de raamopeningen te worden voorzien. Alleen de noordgevels 
kunnen een meer terughoudende vormgeving krijgen.
Het totale gesloten oppervlak van de gevels bestaat voor mi-•	
nimaal 60 procent uit een baksteen met een zilvergrijze kleur 
en een donkere terugliggende voeg. In de gevel kunnen verder 
andere materialen worden toegepast, maar deze moeten in 
harmonie zijn met de baksteen. De harmoniërende kleuren zijn 
natuurlijke houtkleuren of pasteltinten.
Van de grond af zichtbare dakbedekkingen zijn donker van •	
kleur.

5.5.2. Woon-zorggebouwen (gebouwen 1 en 3)

ligging en situering
De situering en omvang van de twee woon-zorggebouwen wor-•	
den bepaald door de op tekening aangegeven bouwvlakken 
ten noorden van de Borchsingel: één ten oosten van het par-
keerterrein bij de Multifunctionele Accommodatie en één aan 
de westzijde van het Entreegebied.
Het parkeerterrein ten oosten van de multifunctionele accom-•	
modatie is tevens bedoeld voor de beide woon-zorggebouwen. 
Parkeren ten behoeve van de vaste bewoners van apparte-
menten in het oostelijke woon-zorggebouw dient in het bouw-
volume opgenomen te worden.
De omgeving van de gebouwen krijgt een open inrichting met •	
een bomenveld ten noorden van het oostelijke woon-zorgge-
bouw en verspreide bomen en een deels begroeid talud bij het 
westelijke.
Van het oostelijke woon-zorggebouw dienen de hoofdrichtingen •	
afgeleid te zijn van het zuidelijke deel van de ter Borchlaan, 
dezelfde hoofdrichtingen als die van de straten en de bebou-
wing van Tuinwijk.
Van het westelijke woon-zorggebouw dient de gevel aan de •	
Borchsingel evenwijdig aan de straat te worden geplaatst.
Het regenwater dat op de gebouwen valt, wordt waar mogelijk •	
via de eigen kavel door middel van oppervlakkige hemelwater-
afvoeren in de vorm van molgoten of greppels afgevoerd naar 
het open water.
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massa en vorm
De architectuur van de gebouwen kent een sterke horizontale •	
geleding.
De daken zijn plat of voorzien van schild-, zadel- of lessenaar-•	
kappen met een maximale helling van 20 graden en rondom 
dakoverstekken van minimaal 0,50 meter.
Het bouwvolume van het appartementengebouw nabij de ro-•	
tonde waar de Borchsingel aansluit op de Groningerweg dient 
geleed te worden in twee kleinere volumes, zodat deze bouw-
massa’s zich voegen in de maat en schaal van de bestaande 
bebouwing aan de Groningerweg.

detaillering, materiaal en kleur
De appartementengebouwen hebben een alzijdig karakter. •	
De gevels dienen als voorgevels te worden vormgegeven en 
van voldoende raamopeningen te worden voorzien. Alleen de 
zuidgevels die dicht op de beplanting langs het Bakkerslaantje 
zijn gesitueerd kunnen een meer terughoudende vormgeving 
krijgen.
Het totale gesloten oppervlak van de gevels bestaat voor •	
minimaal 60 procent uit zilvergrijze baksteen in lang en dun 
formaat met een donkere terugliggende voeg. In de gevel kun-
nen verder andere materialen worden toegepast, maar deze 
moeten in harmonie zijn met de baksteen. De harmoniërende 
kleuren zijn natuurlijke houtkleuren of pasteltinten.
Van de grond af zichtbare dakbedekkingen zijn donker van •	
kleur.

5.5.3. Appartementengebouwen 
(gebouwen 4 tot en met 10)

ligging en situering
De situering en omvang van de appartementengebouwen wor-•	
den bepaald door de op tekening aangegeven bouwvlakken.
In de appartementengebouwen 4 en 5 mogen elk niet meer •	
dan 10 appartementen worden gerealiseerd.
In de appartementengebouwen 6 tot en met 10 mogen geza-•	
menlijk niet meer dan 65 appartementen worden gerealiseerd.
Voor elk appartement dienen er 1,7 parkeerplaatsen in een •	
verdiept of halfverdiept gebouwde parkeergarage beschikbaar 
te zijn. De garage kan voor twee of meer appartementenge-
bouwen worden gecombineerd.
In de directe omgeving van de appartementengebouwen die-•	
nen voor elk appartement 0,3 openbare parkeerplaatsen op 
maaiveld te worden aangelegd.
De appartementengebouwen staan rondom vrij. De openbare •	
verharding en het openbare groen lopen door tot aan de ge-
vels.
Daar waar het bouwvlak aan open water grenst, dient de gevel •	
op de waterlijn te worden gesitueerd.
Het regenwater dat op de gebouwen valt, wordt waar mogelijk •	
via de eigen kavel door middel van oppervlakkige hemelwater-
afvoeren in de vorm van molgoten of greppels afgevoerd naar 
het open water.
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