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Beeldkwaliteitplan “Drents Venetië, Nieuw-Amsterdam”
---e wijziging van de welstandsnota Emmen
In een beeldkwaliteitplan wordt een aantal eisen gesteld die de beeldkwaliteit voor een
plangebied bepalen. Het beeldkwaliteitplan zal apart van het bestemmingsplan, maar
als onderdeel van de Welstandsnota, vastgesteld worden.
In de huidige welstandsnota valt het deelgebied, na vaststelling van het
bestemmingsplan, onder de criteria voor “Woonwijken en buurten”.
Om de wenselijke stedenbouwkundige en beeldkwaliteit te kunnen specificeren, wordt
voor dit woongebied hierbij een beeldkwaliteitplan opgesteld.
Het gaat om de bouwlocatie die gelegen is ten oosten van de kern Nieuw-Amsterdam,
op de hoek van de Verlengde Hoogeveensche Vaart en het Dommerskanaal. Deze
locatie heeft een oppervlak van ca 14 ha en is gelegen aan de vaarverbinding Erica-Ter
Apel. Naast een jachthaven zal de locatie plaats bieden aan ca 130 watergerelateerde
woningen/watervilla’s.

Ligging locatie
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Analyse omgeving locatie
Na het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart kon de vervening van het
gebied beginnen en is Nieuw-Amsterdam ontstaan. Nieuw-Amsterdam was de eerste
veenkolonie in de gemeente Emmen. Het dorp is ontstaan in 1851. Aanvankelijk werd
de Hoogeveensche Vaart gebruikt voor de afvoer van turf. Later heeft het een
belangrijke rol vervuld bij het vervoer van de landbouw-producten. Tegenwoordig wordt
het met name gebruikt voor waterrecreatie.

Verlengde Hoogeveensche Vaart

Langs de vaart ontstond lintbebouwing, in de vorm van arbeidershuizen, afgewisseld
door grotere burgerwoningen en boerderijen. Het landschap zelf werd rationeel
verkaveld volgens een strak orthogonaal patroon van sloten en wegen. Deze
bebouwing, in combinatie met het landschap vormen de ruimtelijke identiteit van het
gebied:
- eenvoudige hoofdvorm van de bebouwing;
- haakse situering van de bebouwing ten opzichte van de weg c.q. het water;
- vaak 1-laag plus kap, waarbij overwegend zadeldaken worden toegepast;
- vaak donkere dakpannen, soms riet;
- ingetogen kleur- en materiaalgebruik voor de gevels (roodbruine baksteen,
stucwerk);
- vaak wel subtiele detaillering in metselwerk/houtwerk;
- strakke, orthogonale, ruim opgezette verkaveling;
- stevig groen raamwerk in de vorm van boombeplanting van formaat.
In het plan Drents Venetië wordt aangesloten bij deze typologie. Hierdoor ontstaat een
woongebied dat zich voegt in de bestaande omgeving. Daarbij wordt echter niet uit het
oog verloren dat het een nieuwe ontwikkeling betreft, met een eigen thematiek:
- nautisch;
- duurzaam;
- levensloopbestendig;
- groen.
Drents Venetië zal zich presenteren als een bijzondere woonenclave met een
onderscheidend woonmilieu. Door het overnemen van stijlkenmerken uit de omgeving
ontstaat een verbondenheid met de locale bouwtraditie. Dit is de basisgedachte bij het
opstellen van het stedenbouwkundig plan en bij het formuleren van de criteria in dit
beeldkwaliteitplan.
	
  

Stedenbouwkundig plan en situering
Drents Venetië ligt los van de kern van Nieuw-Amsterdam en krijgt een eigen karakter
dat voor een groot deel bepaald wordt door watergerelateerd wonen.
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Jachthaven
Landmark

Speelplaats

Stedenbouwkundig plan
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De verkavelingsrichting van de watergangen, wegen en percelen is identiek aan die
van het omringende landschap. Alle woonkavels zijn direct gekoppeld aan open en
bevaarbaar water. Recreatievaart komt het plangebied binnen via het Dommerskanaal.
Deze waterentree wordt geaccentueerd met een landmark in de vorm van 1 of meer
windmolentjes. Dit landmark heeft een relatie met de wijk doordat het inspeelt op de
thema’s water, wind en duurzaamheid. Het vormt ook een baken voor de scheepvaart
op de vaarroute.

Referentiebeeld landmark

Het plangebied wordt ontsloten via de Vaart Zuidzijde en is daarmee direct gekoppeld
aan de kern en de voorzieningen van Nieuw-Amsterdam. Rond het plan wordt een
ontsluitingsstraat aangelegd die voorzien wordt van laanbeplanting. Hierdoor ontstaat
een duidelijke begrenzing van de woonenclave en is er oriëntatie op het omringende
open landschap en de kanalen. Nabij de jachthaven/het Havenfront wordt een
geconcentreerde parkeervoorziening aangelegd (ca 35 pp). Door de ruim opgezette
verkaveling in de rest van het plangebied is het mogelijk dat daar op eigen terrein
geparkeerd wordt.

Vaart Zuidzijde

Ontsluitingsstructuur

	
  

doorgetrokken lijn = woonstraat
streeplijn = wandel/fietspad
paars = parkeervakken
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In totaal worden zes woonmilieus onderscheiden:
1. Het Havenfront
Het havenfront vormt tezamen met horecagelegenheid “De Swarte Dame” de entree
van het gebied. Het betreft geschakelde woningen die deels met hun voorkant op de
jachthaven gericht zijn. Het Havenfront zal projectmatig ontwikkeld worden.

Referentiebeeld Het Havenfront

2. Het Lint
Langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart worden een vijftal woningen gebouwd
passend in de korrelgrootte van de al aanwezige lintbebouwing. De bestaande
bebouwing binnen het plangebied, de Swarte Dame en het havenmeesterkantoor,
maken ook onderdeel uit van deze lintbebouwing. Het betreft hier zeer ruime kavels
van ca 1250 m2.

Referentiebeeld Het Lint

3. De Watervilla’s
Deze drijvende woningen worden in een losse verkaveling gesitueerd. De
materialisering en dakvorm is afwijkend ten opzichte van de “gewone” woningen. De
watervilla’s zijn deels langs de rand en deels binnen in het plangebied gesitueerd.

Referentiebeeld De Watervilla’s

4. De Eilanden
Centraal in Drents Venetië liggen twee langgerekte eilanden. De ruime kavels
(gemiddeld ca 700 m2) op deze eilanden zullen individueel uitgegeven en ontwikkeld
worden in particulier opdrachtgeverschap. Hier geld een grote mate van vrijheid qua
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situering van de woning op de kavel. Dit vraagt wel een zorgvuldige vormgeving van de
overgang openbaar-privé.

Referentiebeelden De Eilanden

5. De Landtongen
Op De Landtongen worden 24 twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd. Ook deze
relatief kleinere kavels van ca 300 m2 hebben een directe ligging aan het water. De
woningen zijn op de straat georiënteerd en staan in een rooilijn.

Referentiebeeld De Landtongen

6. De Dijkwoningen
Langs de oostrand van de woonlocatie wordt een strip van 20 dijkwoningen
gerealiseerd. De dijk heeft een geluidwerende functie en, tezamen met de
laanbeplanting langs het Dommerskanaal, een functie voor de landschappelijke
inpassing van de locatie. Doordat tegen en op de dijk gebouwd wordt ontstaat een
bijzonder woningtype voor dit gebied. Hier worden dan ook afwijkende dakvormen
voorgesteld ten opzichte van de algemeen toegepaste zadeldaken.

Referentiebeeld De Dijkwoningen

Bouwmassa en vormgeving
De bouwmassa’s bestaan overwegend uit 1-2 bouwlagen en zullen zijn voorzien van
haaks ten opzichte van de straat/het water geplaatste zadeldaken. Uitzondering hierop
zijn de watervilla’s en de dijkwoningen. Hier worden daken met flauwe hellingen,
gebogen daken en/of platte daken toegepast. Aanbouwen en bijgebouwen zijn
ondergeschikt aan het hoofdgebouw maar zullen wel in samenhang met het
hoofdgebouw vormgegeven worden. Er zal sprake zijn van een eigentijdse vormgeving
die zal aansluiten bij de bestaande bebouwing van het omringende gebied.
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Hoeksituaties
Hoekkavels kennen twee zijden die gericht zijn naar de openbare ruimte en vragen
hierdoor extra aandacht bij de situering van bijgebouwen en gevelcomposities.
Voorkomen dient te worden dat blinde gevels ontstaan.
Randen en erfafscheidingen
De afwerking van de perceelsgrenzen draagt eveneens in hoge mate bij aan de
beeldvorming van een gebied. In Drents Venetië worden de overgangen naar het
water, zowel in het openbaar gebied, als langs de particuliere kavels, uitgevoerd als
natuurvriendelijke oevers met plasbermen. Naast het gegeven dat dit een veilige
woonomgeving oplevert ontstaat hierdoor ook een fraaie overgang met rietkragen.

Principeprofiel natuurvriendelijke oever

Bij voorkeur worden erfscheidingen aan de voorzijde en de zijdelingse perceelsgrenzen
vormgegeven door een groene aanplant (struiken, hagen), eventueel in combinatie met
houten palen of panelen.
Het is wenselijk om, voor een uniforme beeldvorming en overgang naar het openbaar
gebied, de erfscheiding halftransparant en groen vorm te geven. Dit kunnen hagen zijn
of met klimplanten begroeide draadhekwerken. Dit geldt met name voor deelgebied De
Eilanden.
Bruggen, steigers en straatmeubilair
Steigers, bruggen, meerpalen, afzetpaaltjes, speeltoestellen, zitbankjes, beschoeiingen
en hekwerken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in naturel, inlands hardhout. Dit
draagt bij aan de nautische, duurzame uitstraling. De leuningwerken van de bruggen
worden open vormgegeven, zodat het visuele contact met het water optimaal is.

Voorbeeld open leuningwerk brug

Voorbeeld houten speeltoestel
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Materiaal- en kleurgebruik
Het materiaal- en kleurgebruik draagt in grote mate bij aan de beeldvorming. Dit geldt
zowel voor de bebouwing, als voor de inrichting van de openbare ruimte.
Basisgedachte achter het materialen- en kleurenpalet zijn de thema’s nautisch, groen
en duurzaam, afgestemd op de in het gebied gebruikelijke kleuren en materialen.
De uitdaging ligt er in om heel Drents Venetië één gezamenlijke uitstraling te geven,
met een herkenbaarheid en nuancering per deelgebied. Per deelgebied wordt een
eigen woningtypologie en plaatsing van de woningen op de kavels toegepast.
Daarnaast vindt er per deelgebied een nuancering plaats ten aanzien van de
dakvormen, het wel of niet toepassen van riet, stucwerk, wolfseinden, etc.
De gevels van de woningen worden in principe opgetrokken uit rode of roodbruin
genuanceerde baksteen. Eventueel kan gecombineerd worden met hout in natureltint
of wit genuanceerd stucwerk.

Kleurschakering metselwerk

De woningen worden uitgevoerd met pannendaken in een overwegen donker kleur
(ongeglazuurd of mat verglaasd). Een rood pannendak kan ingezet worden om
accenten te geven op plekken die daar om vragen. Ook strak vormgegeven rieten
daken, zinken daken en, met name op bijgebouwen, sedumdaken kunnen afhankelijk
van het betreffende deelgebied worden toegepast. Het toepassen van in het dakvlak
geïntegreerde zonnepanelen of –boilers wordt aangemoedigd.

Voorbeeld geïntegreerde zonnepanelen

Houten geveldelen worden uitgevoerd in naturel, inlands hardhout. Ook steigers,
bruggen, meerpalen, afzetpaaltjes, straatmeubilair, beschoeiingen en hekwerken
worden zoveel mogelijk uitgevoerd in naturel, inlands hardhout. Hierdoor ontstaat één
uitstraling die past bij het nautische en duurzame thema van het woongebied.

Houten uitstraling
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Bestrating
De straten worden in één niveau aangelegd. De rijbanen kunnen hierdoor smal blijven.
Als twee auto’s elkaar tegemoet rijden kan er uitgeweken worden naar de
molgoot/voetstrook. De inrichting werkt aangepast rijgedrag in de hand en de uitstraling
kan hierdoor kleinschalig blijven. Het principeprofiel wordt in alle straten toegepast. Het
voetpad langs de dijkwoningen wordt aangelegd als een 1,5 m. breed schelpenpad.

Principeprofiel straten

	
  

10

Beeldkwaliteitgebieden
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Gebied 1

Het Havenfront

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

Hoofdstructuur

- Aaneensloten bebouwing, waarbij iedere woning
individueel herkenbaar is.

Massa en vorm

- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal twee
bouwlagen met kap. Kap uitgevoerd als zadeldak,
nokrichting haaks op de straat, geen wolfseinden.

Detaillering,
kleur en
materiaalgebruik
Openbare
ruimte

Profiel weg
Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

- Rood of Roodbruin genuanceerde baksteen.
- Gebroken wit stucwerk.
- Hout, naturel.
- Mix van donkere en rode dakpannen, ongeglazuurd of
mat verglaasd.
- Conform principeprofiel.
-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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Gebied 2

Het Lint

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

Hoofdstructuur

- Losse bebouwing, qua maat en schaal passen in de
bestaande lintbebouwing.

Massa en vorm

- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal twee
bouwlagen met kap. Kap uitgevoerd als zadeldak,
nokrichting haaks op de straat, wolfseinden
toegestaan.

Openbare
ruimte

Detaillering,
kleur en
materiaalgebruik
-

- Rood of Roodbruin genuanceerde baksteen.
- Hout, naturel.
- Rieten daken toegestaan.
- Donkere dakpannen, ongeglazuurd of mat verglaasd.

Profiel weg

- Conform principeprofiel.

Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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Gebied 3

De Watervilla’s

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

Hoofdstructuur

- Losse verkaveling zonder vaste rooilijn.

Massa en vorm

- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal één
bouwlaag. Dak uitgevoerd als plat, gebogen of flauw
hellend.

Detaillering,
- Hout, naturel of gebeitst.
kleur en
- - Dakbedekking geen pannen of riet, wel zink, mastiek,
materiaalgebruik sedum.
Openbare
ruimte

Profiel weg
Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

- Conform principeprofiel.
-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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Gebied 4

De Eilanden

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

- Individuele woningen. Vrije situering op de kavel,
waarbij een minimale afstand van 6 meter ten opzichte
van de straat aangehouden dient te worden.
- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal twee
bouwlagen met kap. Kap uitgevoerd als zadeldak,
nokrichting haaks op de straat, geen wolfseinden.

Hoofdstructuur
Massa en vorm

Openbare
ruimte

Detaillering,
- Rood of Roodbruin genuanceerde baksteen.
- Gebroken wit stucwerk.
kleur en
materiaalgebruik - Hout, naturel.
- Rieten daken toegestaan.
- - Mix van donkere en rode dakpannen, ongeglazuurd of
mat verglaasd.
Profiel weg
- Conform principeprofiel.
Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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Gebied 5

De Landtongen

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

Hoofdstructuur

- Twee-onder-een-kapwoningen, geplaatst direct aan
het water.

Massa en vorm

- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal twee
bouwlagen met kap. Kap uitgevoerd als zadeldak,
nokrichting haaks op de straat, geen wolfseinden.

Detaillering,
kleur en
materiaalgebruik
Openbare
ruimte

Profiel weg
Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

- Rood of Roodbruin genuanceerde baksteen.
- Gebroken wit stucwerk.
- Hout, naturel.
- Mix van donkere en rode dakpannen, ongeglazuurd of
mat verglaasd.
- Conform principeprofiel.
-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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Gebied 6

De Dijkwoningen

(zie ook de kaart “Beeldkwaliteitgebieden”)
Schaalniveau Onderwerp

Beeldkwaliteit

Bebouwing

- Individueel herkenbare woningen, die tegen een dijk
aan gebouwd zijn. De woningen worden in een rooilijn
van 2 meter vanuit de straat gesitueerd.
- Eenvoudige hoofdvorm in maximaal drie
bouwlagen. Geen zadeldak, wel gebogen daken,
lessenaardaken, tonronde daken.

Hoofdstructuur
Massa en vorm

Openbare
ruimte

Detaillering,
kleur en
materiaalgebruik
-

- Rood of Roodbruin genuanceerde baksteen.
- Gebroken wit stucwerk.
- Hout, naturel.
- Daken van zink, sedum, leien of riet.

Profiel weg

- Conform principeprofiel.

Kleur en
materiaalgebruik

Inrichting

	
  

-

Rijweg: grijze betonstraatsteen KF
Voetstrook: roodbruine betonstraatsteen DF
Molgoot: grijs beton
Inritten: betonstraatstenen grijs/zwart KF
Wandelpad: schelpen

- Straatmeubilair geheel of gedeeltelijk in hout, naturel.
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