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Figuur 1 
Ligging plangebied 



 

1. Inleiding 3 

 
1.1. Aanleiding 

 
De aanleiding voor het opstellen van dit beeldkwaliteitsplan met te hanteren criteria voor ruimte- 
lijke beeldkwaliteit in zake het recreatiepark VEBENABOS is drieledig. 
1. In de eerste plaats heeft, naast de gemeente Veere en de Stichting Vebenabos (de Stich- 

ting), ook de Vereniging van Eigenaren Zomerwoningen Vebenabos (VEZV) zorg voor de 
verschijningsvorm en de hoge kwaliteit van het park. De bebouwing en de inrichting van de 
ruimte er omheen zijn van wezenlijke invloed op de kwaliteit van het recreatiepark. 

2. In de tweede plaats dient zich thans een groot aantal initiatieven aan om de recreatiewo- 
ningen ingrijpend te verbouwen, zelfs geheel te vernieuwen en de circa 50 jaar oude wo- 
ningen aan te passen aan de eisen van de tijd. Te verwachten is dat de komende jaren 
veel recreatiewoningen zullen worden vervangen door veelal een groter bouwvolume, als 
gevolg van gebruikmaking van de maximale mogelijkheden van bestemmingsplan en wel- 
standsnota. 

3. In de derde plaats vindt een verschuiving plaats van verhuur van de woningen naar eigen 
gebruik door de eigenaren. Dit leidt tot andere wensen van de inrichting van de directe en 
wijdere omgeving van de woningen (de tuin en het bos). Er ontbreekt nu een kader om 
hierover overleg te voeren tussen eigenaren en Stichting. 

 
 
1.2. Doel 

 
Het doel van deze nota over beeldkwaliteit van het Vebenabos voor de Stichting is: 

het behoud en de bevordering van het bijzondere recreatieve (ruime opzet) en natuurlijke 
(gebiedseigen sortiment met broedgelegenheid voor veel vogels) karakter van het Vebena- 
bos, omdat dit park zich in positieve zin onderscheidt van vele andere recreatieparken; 
om over een voor de Stichting en de eigenaren helder en toegankelijk toetsingskader voor 
bouwaanvragen te beschikken en om aan derden (vooral mogelijke kopers met voorne- 
mens voor verbouwing of herbouw) vooraf inzicht te geven in de criteria die de Stichting 
zal hanteren bij de toetsing van bouwaanvragen; 
om de eigenaren van de woningen inzicht te geven in de wijze waarop met de inrichting 
van de omgeving van de woningen moet worden om gegaan (tuin en bos), zodat overleg 
hierover mogelijk is tussen eigenaren en de Stichting. 

 
 
1.3. Plangebied 

 
Het plangebied betreft het Vebenabos met daarop ruim 70 recreatiewoningen. Zie voor globale 
aanduiding van de situering figuur 1. 

 
 
1.4. Aanpak 

 
Het  bestuur  van de Stichting  heeft  een opdracht  verstrekt  aan landschapsarchitect mevrouw 
M. van Oosten-Snoek om een voorstel te doen voor dit beeldkwaliteitsplan. 
Ten behoeve van de opstelling van deze nota heeft vooral vanuit een landschappelijk oogmerk 
een inventarisatie en waardering plaatsgevonden van de huidige situatie: de kenmerken van het 
park, de verschijningsvorm van de bebouwing en inrichting van de omgeving van de bebou- 
wing. Tevens zijn de adviezen aan de Stichting van adviesbureau Bosch Slabbers inzake het 
beheer van de beplantingen (1995 en 2000) in ogenschouw genomen. Op grond van de waar- 
dering van de huidige situatie, is een beleid met criteria geformuleerd gericht op het versterken 
van de positieve kwalificaties en ter voorkoming van negatieve ontwikkelingen en verbetering 
van negatieve kwalificaties van het park. 
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1.5. Positionering en rol van het beeldkwaliteitsplan 
 

De voorliggende nota omvat zowel aspecten die overlappen met regelingen uit bestemmings- 
plannen (hoogte en oppervlakte van de bebouwing) als aspecten die overlappen met wel- 
standscriteria. In deze nota is ernaar gestreefd om inzichtelijk te maken dat de visie van de 
Stichting (privaatrechtelijk) zowel: 

de visie van de gemeente (publiekrechtelijk) overneemt; 
als aanvullend beleid daarop formuleert. 

De totale visie van de Stichting is vertaald in beleidscriteria voor het Vebenabos. 
De opstelling van de criteria (voor bebouwing en inrichting van de omgeving ervan) heeft 
plaatsgevonden in overleg met achtereenvolgens de VEZV en de Stichting. Beiden zijn akkoord 
gegaan in 2007, in 2008 is deze versie geactualiseerd tot een definitief beeldkwaliteitsplan 
2008. De actualisering heeft betrekking op het volgende: 

inbreng van eigenaren; 
overleg met de gemeente; 
tekstcorrecties en aanscherping van formuleringen. 

 
De Stichting zal, als eigenaar van de grond en de beplanting aanvullend aan artikel 5 van de 
erfpachtovereenkomst bij voorgenomen (of zonder overleg uitgevoerde) veranderingen, een 
toetsing uitvoeren. Deze zal vooral op het (ver)bouwplan en de inrichting van de omgeving ge- 
richt zijn (terras en inrichting van de omgeving van de woning). Het is zaak dat de Stichting 
daarbij strikt en snel toetst aan de geformuleerde criteria. Immers, ook nu is een eigenaar van 
een woning verplicht om een bouwaanvraag door de Stichting te laten toetsen. Een aanvraag 
wordt binnen zes weken beantwoord onder vermelding van het besluit of wanneer er besluit- 
vorming zal plaatsvinden. Hierbij wordt aangetekend dat het bestuur van de Stichting viermaal 
per jaar vergadert. 
Een eigenaar van een woning kan pas tot bouwactiviteiten overgaan, als er een bouwvergun- 
ning van de gemeente en een toestemming van de Stichting is. Voor aanleg van verharding 
volstaat de toestemming van de Stichting. Aanleg van beplanting vindt plaats uitsluitend door de 
Stichting, eventueel in overleg met de eigenaar van de nabije woning. 

 
 
1.6. Wijze van hanteren van de criteria door eigenaren 

 
Onderhavige nota met beleidscriteria zal in de toekomst worden gehecht aan de erfpachtover- 
eenkomst die de eigenaren sluiten met de Stichting. 
Alvorens een ontwerp voor nieuwbouw of verbouw van een recreatiewoning wordt voorbereid 
op gronden die in eigendom zijn van de Stichting, verdient het ten stelligste aanbeveling om, 
naast het bestemmingsplan en de (zeer globaal geformuleerde) Welstandsnota van de ge- 
meente, ook de onderhavige nota over beeldkwaliteitscriteria van de Stichting te raadplegen 
(hoofdstuk 3). Ook voor wijzigingen in de directe omgeving van de woning: bijvoorbeeld terras 
en parkeerruimte is het van belang deze beeldkwaliteitscriteria te raadplegen (hoofdstuk 4).  
Voor toestemming van de Stichting in het kader van een bouwvergunning is het aanleveren 
(naast het bouwplan) van een inrichtingstekening van de omgeving (terras en parkeerruimte) 
van de woning verplicht. Voor aanpassing van de beplanting kunnen verzoeken aan de Stich- 
ting worden gericht. 
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1.7. Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van het relevante bestaande beleid voor de betref- 
fende bebouwing en directe omgeving. 
In hoofdstuk 3 wordt voor het park: 

een korte beschrijving van de huidige kenmerken van het gebied gegeven; 
vervolgens hiervoor een waardering gegeven; 
en toetsingscriteria geformuleerd die de Stichting zal hanteren bij bouwaanvragen, dan wel 
toetsingscriteria die door het welstandscollege zullen worden overgenomen en gehan- 
teerd. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de criteria voor de inrichting van de omgeving en hoofdstuk 5 op de uit- 
voering. 
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2.1. Beleidsdoelstelling Stichting 

 
Het huidige verblijfsrecreatieve park Vebenabos heeft als gevolg van zijn ontstaansgeschiede- 
nis een bijzonder karakter: een ruim opgezet park waarbij de recreatiewoningen gespreid in een 
bos zijn gesitueerd. 
Voor het te voeren beleid is van belang dat er sprake is van: 

een bosgebied grenzend aan een waardevol duinlandschap; 
een natuurlijk aandoende bosbeplanting bestaande uit een gebiedseigen sortiment van 
loofhoutsoorten; 
de gronden van het Vebenabos in eigendom zijn van de Stichting, die uitsluitend het bouw- 
vlak van de woningen (200 m') heeft uitgegeven aan de individuele eigenaren van de wo- 
ningen; 
een bebouwingswijze waarbij de recreatiewoningen op relatief grote afstand van elkaar zijn 
gesitueerd en waarbij het grootste deel van de woningen overeenkomstige bebouwings- 
kenmerken heeft; 
een ontwikkeling plaatsvindt die is gericht op verbetering/vernieuwing van de  recreatiewo- 
ningen met een aanpassing van de omgeving ervan en een toenemend eigen gebruik door 
de eigenaren. 

 
De beleidsdoelstelling van de Stichting wordt om nieuwe en eigentijdse ontwikkelingen in het 
Vebenabos toe te staan mits deze bijdragen aan de huidige kwaliteiten en kenmerken van het 
Vebenabos. Het onderhavige beeldkwaliteitsplan beoogt een aanvulling te geven op het be- 
staande beleid: aanvullende criteria voor de bebouwing (hoofdstuk 3) en aanvullende criteria 
voor de inrichting van de omgeving ervan (hoofdstuk 4) om dit doel te bereiken, rekening hou- 
dend met het bovenstaande. 

 
In dit hoofdstuk wordt het bestaande beleid weergegeven en getoetst aan  bovenstaande 
nieuwe doelstelling. In de conclusie per beleidsveld wordt aangegeven op welke punten het be- 
staande beleid in dat licht moet worden aangevuld. 

 
 

2.2. Gemeentelijk beleid Veere 
 

Bestemmingsplan Vebenabos 
Voor het verblijfsrecreatieterrein is het centrale uitgangspunt een mogelijke kwaliteitsverbetering 
van de zomerhuizen. Hiervoor is een conserverende regeling ontworpen, ten einde de uitstra- 
ling van het zomerhuizenterrein als zodanig te bewaren. Dit wordt bereikt door het stellen van 
grenzen aan oppervlakte, grootte en hoogte van de recreatiewoningen, aan bijgebouwen en 
werkzaamheden buiten het bouwvlak. 
Uitgangspunt voor de oppervlakte is maximaal 100 m'. De maximale hoogte is niet bepaald, de 
maximale goothoogte bedraagt 2,8 m. 
Er zijn geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan. 

 
Welstandsnota Veere 

Met de welstandsnota wil het gemeentebestuur het welstandstoezicht voor eenieder begrijpelij- 
ker maken. Particulieren, opdrachtgevers en architecten kunnen zich in een vroeg stadium op  
de hoogte stellen van eisen die aan een bouwwerk worden gesteld. 
Per gebiedsdeel worden specifieke criteria gegeven die aansluiten op de huidige situatie wat 
betreft vormgeving en materiaalgebruik. 
Voor het Vebenabos zijn weinig specifieke criteria genoemd, de criteria gelden voor alle  recrea- 
tieparken. Het gebied is aangewezen als regulier welstandsgebied. Aandachtspunten bij wel- 
standstoezicht zijn: 

positionering  (wisselende  oriëntatie  aan  de  randen,  geen  verstoring  zichtrelaties  naar 
groene omgeving, behoud bestaande gespreide bebouwingspatroon); 
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hoofdvorm van de bebouwing (bij verbouwing of renovatie dient vormgeving en materiali- 
sering afgestemd te worden op bouwstijl en materiaal en kleurgebruik van het hoofdge- 
bouw; 
materialen en kleuren (uitsluiten van sterk contrasterende kleuren en reflecterende mate- 
rialen langs de randen). 

 
Conclusie 

In de vigerende beleidsnota's worden beperkte aanknopingspunten gevonden - in gevallen 
waarbij sprake is van volledige herbouw van recreatiewoningen - voor het gewenste en speci- 
fiek op het Vebenabos toegespitste beleid van de Stichting. 
Als gevolg van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, mag verwacht worden dat  de 
recreatiewoningen (deels) verder kunnen worden vergroot in oppervlakte en ook in hoogte. 
De welstandsnota sluit aan bij de bestaande bebouwing, maar geeft geen richting voor behoud 
van de bestaande specifieke karakteristiek van het Vebenabos ingeval van volledige herbouw 
van de woning. 

 
 
2.3. Beleid Stichting Vebenabos 

 
Bebouwing 

De Stichting scherpt haar beleid, zoals dat is vast gelegd in de erfpachtovereenkomst, aan. Dit 
is bij brief van juli 2005 aan alle eigenaren toegezonden. Het betreft vooral afscheidingen en 
losse opstallen (bijgebouwen). 

Afscheidingen 
Gesteld wordt dat afscheidingen alleen mogen bestaan uit hagen, tenzij bouwtekeningen 
zijn goedgekeurd door de Stichting met andere afscheidingen. De criteria waaraan de af- 
scheidingen in bouwtekeningen worden getoetst zijn echter niet gegeven. 
Bijgebouwen 
Er mogen geen vrijstaande bijgebouwen worden opgericht (dit is reeds publiekrechtelijk 
vastgelegd in het bestemmingsplan, echter de gemeente heeft dit nooit gehandhaafd). Be- 
staande bijgebouwen worden gedoogd, maar moeten worden verwijderd bij een grote ver- 
bouwing of bij overdracht aan een nieuwe eigenaar. 

 
Inrichting omgeving van bebouwing 

Inzake de inrichting van de omgeving (beplanting, ontsluiting) en het onderhoud ervan, is de 
Stichting verantwoordelijk. Bij brief van augustus 2006 heeft de Stichting haar positie in deze 
aangescherpt. Alle eigenaren zijn aangeschreven om hen te wijzen op de begrenzing van de 
erfpachtkavel. Bij veel woningen is geconstateerd dat de eigenaren van de woningen meer 
grond naar eigen inzicht hebben ingericht met bijvoorbeeld tuin en terras dan alleen hun erf- 
pachtkavel. De zeggenschap over deze inrichting buiten de erfpachtkavel blijft bij de Stichting. 

 
Conclusie 

Het beleid van de Stichting richt zich wat betreft bebouwing alleen op afscheidingen en bijge- 
bouwen en niet op de kwaliteit van de hoofdbebouwing die zo kenmerkend is voor het Vebena- 
bos. De criteria waaraan afscheidingen moeten voldoen worden niet genoemd. 
Het beleid van de Stichting wat betreft inrichting van de omgeving heeft geen inhoudelijke crite- 
ria en stelt alleen dat de eigenaren van de woningen buiten de erfpachtkavel geen rechten kun- 
nen doen gelden op aangebrachte inrichting. Het gestelde in de brief van juli 2005 biedt echter 
openingen: als de Stichting toestemming heeft gegeven om bijvoorbeeld afscheidingen te plaat- 
sen kunnen deze blijven staan. 
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Foto 1, 2 en 3 
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2.4. Beleid voor drie zones nodig 

 
Uit het voorgaande blijkt dat er juridisch gezien van twee zones sprake is: de gronden van de 
Stichting die in erfpacht zijn uitgegeven (de erfpachtkavel) en de overige gronden van de Stich- 
ting. In de loop van de tijd hebben eigenaren van de woningen ook buiten hun erfpachtkavel het 
terrein ingericht: zoals bijgebouwen, afscheidingen en beplantingen. Bij brief van augustus 2006 
zijn alle eigenaren hierop gewezen. Vele situaties bestaan al tientallen jaren. De communicatie 
hierover is even zolang achterwege gebleven. 
Om de volgende redenen is overleg over de inrichting van de omgeving van de erfpachtkavel 
nodig en kan niet langer worden volstaan met een verbod op elke inrichtingsactiviteit. 
1. Het bouwoppervlak mag 100 m' bedragen, de erfpachtkavel bedraagt circa 200 m'. Dit be- 

tekent dat rondom de woning slechts een strook van 2 m beschikbaar is voor de inrichting 
van bijvoorbeeld een terras, dit is te smal voor deze functie. 

2. De eigenaren van de recreatiewoningen hebben (zomer en winter) behoefte aan privacy. 
Deze is op veel plaatsen in de huidige situatie onvoldoende als gevolg van de inrichting 
van het park (in 1950) en als gevolg van het achterstallige onderhoud (in het bos geen on- 
dergroei meer met struiken als gevolg van het te dichte bomendak). 

In deze nota wordt gestreefd naar een samenhangend beleid voor het hele park, uiteraard  
wordt daarbij rekening gehouden met de juridische situatie. Om tegemoet te komen aan de ver- 
anderende wensen van de eigenaren, zal met drie beleidszones worden rekening gehouden: de 
erfpachtkavel, een zone hieromheen en het overige bos (zie hoofdstuk 4). 
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In dit hoofdstuk wordt voor het Vebenabos - in aanvulling op de algemene  welstandscriteria 
voor verblijfsrecreatieterreinen en de bepalingen in de erfpachtovereenkomst van de Stichting - 
op grond van een analyse van de bestaande situatie en de waardering daarvan beleid (beeld- 
kwaliteitscriteria) geformuleerd voor de bebouwing. 
Het verblijfsrecreatieterrein heeft een kenmerkende en eenduidige opbouw. Dit betreft zowel de 
landschappelijke inrichting (bos) als de situering van de recreatiewoningen (gespreid) als de 
verschijningsvorm van de recreatiewoningen. 

 
Bij de analyse van de huidige kenmerken van de recreatiewoningen wordt ingegaan op de vol- 
gende elementen van de bebouwing: 

de vormgeving van de bebouwing; 
het materiaal- en kleurgebruik van de kap; 
het materiaal- en kleurgebruik van de gevels; 
detaillering dakafwerking; 
detaillering en kleurgebruik van ramen, deuren en kozijnen; 
afscheidingen; 
bijgebouwen. 

 
 
3.1. Analyse huidige situatie 

 
Kenmerken park 
Licht geaccidenteerd terrein met een besloten bosgebied met hoog opgaande boombe- 
planting van gebiedseigen sortiment (foto 1). 
Weinig verharding: de ontsluitingswegen zijn verhard, in de omgeving van de woningen al- 
leen smalle toegangspaden (veelal van schelpenverharding) en een beperkt terras en be- 
perkte parkeergelegenheid. 
Overwegend ontbreken van een tuininrichting met gebouwde afscheidingen (hekwerken). 

 
Rangschikking overwegend deel van de bebouwing 
Overwegend vrij en gespreid gesitueerd in het bos (foto 1 en 2). 
Het gaat vrijwel uitsluitend om enkele woningen (dus niet twee-onder-een-kap; een enkele 
uitgezonderd bij het parkeerterrein, foto 3). 
Vrijwel geen vrijstaande bergingen. 
Weinig schuttingen en hekwerken, wel meerdere windschermen overwegend van door- 
zichtig glas. 
Deze kenmerken  van een terughoudende  bebouwing dragen bij aan de beleving van   het 
groene en ruime karakter van het park. 

 
Vormgeving bebouwing 
Hoogte overwegend variërend van 4,5 tot 5,5 m, enkele nieuwe woningen zijn hoger, te 
weten 7 m (foto 4). 
Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van de bebouwing: grootste maat in de lengterichting 
van de nok (foto 2). 
Vrijwel uitsluitend zadeldaken, enkele malen een afwijkende dakvorm (samengesteld dak 
met verschillende nokrichtingen). 
Vrijwel geen toepassing van dakkapellen in zadeldaken, wel toepassing dakvensters (foto 
4). 

 
Materiaal- en kleurgebruik kap 
Overwegend gebakken pannen (geen betonnen pannen) in kenmerkende  oranje  kleur 
(foto 1, 2 en 4). 
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foto 4, 5 en 6 
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Materiaal- en kleurgebruik gevels 
Gebakken steen (vrijwel) altijd geverfd of aangestreken (meestal wit, soms licht grijs), op 
enkele plaatsen bestaat een deel van de gevel uit hout geverfd in wit, groen of zwart. 
Enkele topgevels zijn voorzien van een houten betimmering in bruine kleur. 

 
Gevelindeling; kleurgebruik kozijnen 
De gevelindeling is veelal traditioneel met kleinere ramen, openslaande deuren en een 
eenvoudige voordeur. 
De kozijnen zijn van hout, dan wel van hoogwaardig kunststof. 
De gebruikte kleuren zijn van oudsher overwegend wit en groen, een enkele keer is recen- 
ter blauw, geel en grijs toegepast. 

 
Nieuwe ontwikkelingen (recent gerealiseerd) 

Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de volgende kenmerken aan de orde: maximale invulling van de 
door het bestemmingsplan toegestane omvang (100 m'), sterke verhoging van de bebouwing 
(tot nu toe tot 7 m; nr. 23 - foto 4) en verandering van de bouwstijl. Daarbij tekenen zich nieuwe 
verschijningsvormen van woningen af, die sterk afwijken van de huidige kenmerken van de 
vormgeving, materiaalgebruik en kleurgebruik). De kenmerken van de nieuwe ontwikkelingen 
zijn de volgende: 

hogere woningen (in afwijking van huidige hoogte 4 tot 5,5 m; 
afwijking van de eenvoudige hoofdvorm van de bebouwing (samengesteld dak nr. 39 - foto 
5 en nr. 67 - foto 7; of onevenredig grote serre die geen deel uitmaakt van de hoofdvorm 
van het gebouw bij nr. 60 - foto 6); 
betonpannen in afwijkende (en kunstmatige) kleur rood in plaats van oranje gebakken pan- 
nen (nr. 39 - foto 5); 
ongeverfde gevels van baksteen (nr. 39 - foto 5, 67 - foto 7 en nr. 2 - foto 8); 
realisering van schuttingen en ondoorzichtige windschermen (nr. 34 - foto 9 en nr. 18 - foto 
1O); 

De hoogte van 7 m wordt over het algemeen als te hoog dan wel als maximale hoogte ervaren; 
het park wordt door een sterke vergroting van de hoogte als het ware verkleind. Eenzelfde ef- 
fect heeft ook de toepassing van samengestelde kappen: het gebouw oogt massaler. Door de 
schuttingen of windschermen van melkglas wordt het groene en ruime karakter aangetast. Door 
de afwijkende vormen van de woningen en het afwijkende materiaal- en kleurgebruik gaat de 
eenheid in verschijningsvorm (die juist hoog wordt gewaardeerd) van het park verloren. 

 
 
3.2. Waardering huidige situatie 

 
Positief in landschappelijk opzicht 

De samenhang in de kenmerkende verschijningsvorm van het gehele park wordt bereikt door: 
samenhang in vormgeving van de bebouwing (eenvoudige rechthoekige hoofdvorm, zadel- 
dak zonder dakkapellen) en in materiaal- en kleurgebruik van gevels (witgeschilderd, hou- 
ten aanbouwen wit, zwart of donkergroen geschilderd) en de kappen met oranje gebakken 
pannen; 
beperkte hoogte van de bebouwing; 
het vrijwel ontbreken van gebouwde afscheidingen. 

 
Negatief in landschappelijk opzicht 

Afbreuk aan de samenhang van de kenmerken van het park wordt gedaan door: 
afwijkende vormgeving: samengesteld dak, grote serre; 
vrijstaande bergingen; 
afwijkend materiaalgebruik: ongeverfde baksteen voor de gevel, betonpannen; 
schuttingen, windschermen met melkglas, hekken en afrasteringen. 
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3.3. Beleidscriteria 

 
In zijn algemeenheid wordt uitgegaan van het behoud van de huidige landschappelijke en ste- 
denbouwkundige karakteristiek van het Vebenabos: vrijstaande woningen als ondergeschik- 
te bebouwing in een samenhangend bosgebied. Verder dienen alle nieuwbouw en 
verbouw van woningen te passen in de sfeer en de stijl van de bestaande 
vakantiewoningen in een bos. 

 
Bij onderhoud en ondergeschikte ver- en aanbouw van de woningen geldt dat bij de aanwezige 
materialen en kleuren wordt aangesloten. 
Een ingrijpende kwaliteitsverbetering (volledige ver- en nieuwbouw) van de recreatiewoningen 
kan worden gerealiseerd, maar de huidige kwaliteit en kenmerken van het park worden daarbij 
wel in acht genomen. De belangrijkste maatstaven daarbij zijn de omvang, de hoogte van het 
gebouw, de vorm, materiaal en kleur van de kap en het materiaal- en kleurgebruik van de 
gevels. Daarnaast is ook de inrichting van de omgeving van belang: de vormgeving van 
afscheidingen en de bijgebouwen. Voor de overige inrichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

 
Bij de opstelling van de criteria is uitgegaan van de maatvoering die het bestemmingsplan aan- 
geeft. Aangezien het bestemmingsplan de maximale hoogte niet bepaalt, is het van belang om 
vanuit de kwaliteiten  van  de omgeving de hoogte  van de bebouwing  te beperken  (maximaal 
7 m). 

 
De onderstaande criteria beogen de huidige kwaliteiten en samenhang van de bebouwing te 
behouden en te versterken en negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. Hierbij zijn de be- 
staande criteria cursief gedrukt en de nieuwe of aanvullende criteria vet en cursief gedrukt: 
De Stichting zal de (ver)bouwplannen naast en aanvullend aan artikel 5 van de erfpachtover- 
eenkomst, tevens toetsen aan de onderstaande criteria. 

 
Vorm en massa van de bebouwing 

Volgens het bestemmingsplan is de  maximale  bebouwingsoppervlakte  beperkt  tot  100  m' en de 
maximale goothoogte tot 2,8 m ; de Stichting hanteert eveneens deze maatvoering. In aansluiting 
op de gangbare planbeoordeling worden overstekken, zoals dakgoten, met een breedte van 
minder dan 30 cm niet meegerekend. Ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, schoorstenen en 
luifels e.d. worden als behorend bij het gebouw bepaald en moeten derhalve bij het 
bouwoppervlak opgeteld worden. 

 
Beperking van de hoogte van de woningen tot maximaal 7 m. 
Eenvoudige rechthoekige hoofdvorm van de bebouwing. 
Een eventuele aanbouw is onderdeel van de hoofdvorm van de bebouwing (dit bete- 
kend bijvoorbeeld geen platte daken en geen kap op de aanbouw haaks op de kap van het 
hoofdgebouw). 
Bij voorkeur gebruik van zadeldak met de nokrichting in de lengterichting van het 
gebouw: wolfseinden zijn niet toegestaan; samengestelde daken moeten worden 
voorkomen, eventueel gebroken kap (knik in de dakhelling) bij uitbouw is wel moge- 
lijk. 
Geen toepassing van dakkapellen; dakvensters ondergeschikt in dakvlak zijn wel 
toegestaan. 
Windschermen, (maximaal 2) worden in samenhang met het gebouw ontworpen, het 
glas is trans- parant,  het windscherm  wordt  binnen de erfpachtkavel  gerealiseerd. 

 
Materiaal- en kleurgebruik 
Voor kappen toepassing van uitsluitend gebakken pannen van oranje kleur (dus  
geen  betonnen  pannen toegestaan);in plaats van zonnepanelen mogen er alleen oranje-
pannen met geintergreerde zonne-energie voorziening toegepast worden. 
Materiaalgebruik van gevels: wit of lichtgrijs geverfde of aangestreken baksteen (dus 
geen onbehandelde baksteen toegestaan), deels geverfd hout in de kleuren wit, groen 
of zwart (dus geen kunststof schroten toegestaan). 
Kleurgebruik van kozijnen, ramen en deuren: gedekte kleuren, wit, donker groen, 
donkerblauw of grijs, geen felle kleuren, zoals paars, roze, knal rood, oranje en geel. 
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Omgeving 
Geen nieuwe afscheidingen in de vorm van schuttingen, hekwerken of anderszins ge- 
bouwde elementen. Waar mogelijk verwijderen hekken en afscheidingen. 
Verwijderen van de vrijstaande bergingen en eventueel vervangen door aangebouwde of 
inpandige bergingen binnen de toegestane bebouwingsoppervlakte (handhaven van het 
bestemmingsplan!). 

 
 
3.4. Verankering en procedure 

 
Publiekrechtelijk 

Bouwaanvragen worden door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan en er wordt een 
advies aan welstand gevraagd. De bouwtekening dient inzicht te geven in alle zaken die ge- 
bouwd zullen worden: naast de woning ook het eventuele windscherm. 

 
Privaatrechtelijk 

De bovenstaande toetsingscriteria dienen beschikbaar en duidelijk te zijn voor eigenaren van de 
recreatiewoningen. In de erfpachtovereenkomst is sprake van toetsing door de Stichting van 
bouwplannen. De Stichting zal het bouwplan en de inrichting van de omgeving, in aanvulling op 
artikel 5 van de erfpachtovereenkomst, toetsen aan de criteria uit paragraaf 3.3. Dit betekent  
dat de aanvraag inzicht moet geven in de bebouwing, andere bouwwerken en voorgenomen in- 
richting van de omgeving (op erfpachtgrond en grond die eigendom is van de Stichting en niet 
in erfpacht is uitgegeven). 

 
De Stichting zal een duidelijker handhavende rol dan in het verleden gaan spelen, in die zin dat 
gecontroleerd wordt of de verbouwing of nieuwbouw volgens de bouwvergunning wordt uitge- 
voerd, er geen ongewenste gebouwen of bouwwerken worden toegevoegd (vergelijk brieven 
van juli 2005 en augustus 2006). 
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4. Beeldkwaliteitscriteria voor de inrichting  van de 19 
omgeving 

 
4.1. Uitgangspunten beeldkwaliteitscriteria voor omgeving woningen 

 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de omgeving van de recreatiewoningen. Uitgangspunt is 
daarbij de volgende zonering: 
1. het bos als samenhangend bosgebied is een directe verantwoordelijkheid van de Stichting: 

eigenaren van woningen mogen geen bomen en struiken kappen en geen nieuwe aan- 
plant verrichten; eigenaren kunnen hiertoe wel verzoeken bij de Stichting indienen, bij- 
voorbeeld voor het kappen van bomen ten behoeve van vermindering van de schaduw; de 
Stichting zal dit -  indien dit past in het beleid van de Stichting - uitvoeren. 

2. binnen de erfpachtkavel kan de eigenaar van de woning (de erfpachter) het terrein inrich- 
ten mits dit binnen het beleid van de Stichting past; 

3. aangrenzend aan de erfpachtkavel kan de erfpachter verzoeken indienen bij de Stichting 
voor aanvullende inrichting buiten de erfpachtkavel, zoals een aanvulling op het terras, 
verharding ten behoeve van parkeren en eventuele afschermende beplanting ten behoeve 
van privacy. 

Bovenstaande betekent dat in ieder geval voor de erfpachtkavel en voor het daaraan grenzende 
gebied, het beleid van de Stichting duidelijk moet zijn voor de erfpachters, zodat de erfpachters 
een passend verzoek kunnen indienen en hier overleg binnen de beeldkwaliteitscriteria mogelijk 
is. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen van de inrichting: 

terras; 
toegangspaden, opritten, parkeerruimte; 
beplanting ten behoeve van privacy. 

 
 
4.2. Het bosgebied 

 
Analyse 

Het bosgebied van het Vebenabos is als samenhangend bosgebied aangelegd met een ge- 
biedseigen sortiment en daardoor een natuurlijk karakter. De belangrijkste boomvormers zijn ei- 
ken en essen. De iepen zijn als gevolg van de iepziekte grotendeels verdwenen. 
Sinds 1995 heeft de toekomst van het bos de aandacht van de Stichting. Sinds dat jaar is reeds 
verschillende malen advies gevraagd bij het adviesbureau Bosch Slabbers, mede op verzoek 
van de bewoners. De eigenaren van de woningen klagen vooral over te veel schaduw van de 
naar verhouding te hoge bomen en als gevolg daarvan te weinig zon en te veel vocht in de wo- 
ningen: dit is niet goed voor de kwaliteit van de woningen en het woongenot. Bosch Slabbers 
onderschrijft het probleem. Geconstateerd is dat de boomdichtheid te groot is, de ondergroei in 
de schaduw van de bomen achteruitgaat en dat de bomen ook te dicht bij de woningen staan. 
Geadviseerd is om per woning meerdere grotere bomen te kappen en deze te vervangen door 
struiken. Vooral de ondergroei van struiken is geschikt als broedgelegenheid voor zangvogels. 

 
Tot op heden is nog maar in beperkte mate invulling gegeven aan dit advies. Dit heeft diverse 
oorzaken. In 2000 is wel aan de uitvoering van het advies begonnen. Echter, de communicatie 
naar de bewoners is onvoldoende helder geweest, waardoor een aantal bewoners zich tegen  
de kapactiviteiten heeft verzet. Inmiddels blijkt echter dat - op die plaatsen waar dit advies wel  
is uitgevoerd - er een mooie dichte heestergroei met weinig doorzicht is ontstaan. 

 
Tussen 2003 en 2007 heeft er eenmaal per jaar overleg plaatsgevonden tussen de VEZV en de 
Stichting over het jaarlijkse onderhoud. De laatste vier jaar heeft een grote inhaalslag van het 
bosonderhoud plaatsgevonden waarbij opgaande bomen zoals iepen en esdoorns zijn gedund 
zodat de ondergroei wat meer kans krijgt. Per juni 2008 is de problematiek van de boomdicht- 
heid nog niet volledig en de beschaduwing van de woningen is nog slechts deels aangepakt. 
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Bij dit alles dient te worden aangetekend dat de laatste tien jaar ten opzichte van het eerste ad- 
vies van Bosch Slabbers (1995) de problemen van beschaduwing en vocht in delen van het bos 
nog zijn toegenomen. De bomen zijn immers nog vele meters hoger en breder gegroeid. Zonder 
maatregelen zullen deze problemen nog verder toenemen. 

 
In overleg tussen Stichting en VEZV zal jaarlijks een plan voor de verjonging van het bos - met 
als doel verdichting van de ondergroei en vermindering van schaduw door bomen - worden op- 
gesteld. Eigenaren van woningen kunnen jaarlijks verzoeken tot onderhoud van de beplanting 
indienen. 

 
Waardering 

Positief gewaardeerd worden: 
het samenhangende en natuurlijke karakter van het bos; 
een aantal fraai uigegroeide bomen met volle kronen. 

 
Negatief gewaardeerd worden: 

de dichtheid en de hoogte van de bomen waardoor het woongenot door de schaduwwer- 
king negatief wordt beïnvloed; 
het grote doorzicht van de ondergroei (de heesterlaag) van het bos: als gevolg van het 
sterke doorzicht is er onvoldoende privacy rond de woningen, dit geldt met name ook bui- 
ten het hoogseizoen wanneer het blad van de bomen is; dit laatste wordt steeds meer re- 
levant nu het bos veel meer dan voorheen ook buiten het zomerseizoen wordt gebruikt. 

De adviezen van Bosch Slabbers ondersteunen de erkenning van deze problematiek (bescha- 
duwing woningen en te groot doorzicht van de ondergroei). 

 
Beleid 

Het jaarlijkse onderhoud zal in de komende tijd een oplossing moeten gaan bieden voor de na- 
delige aspecten van het boskarakter. De fraai uitgegroeide bomen zullen zoveel mogelijk be- 
houden dienen te blijven. Er dient (conform eerdere adviezen van Bosch Slabbers) naar ge- 
streefd te worden om stapsgewijs de hoogte van de overige delen van het bos terug te brengen 
en de bomen te vervangen door lager blijvende struiken zoals meidoorn, spaanse aak, lijster- 
bes, zoete kers, rode kornoelje, gelderse roos, kardinaalsmuts en dergelijke. Aan verzoeken 
van bewoners, die passen binnen het behoud van het boskarakter als geheel, zal in de ko- 
mende jaren specifiek aandacht worden besteed. Bomen aan de zuidkant van woningen zullen 
waar mogelijk vervangen worden door struikbeplanting. Op deze wijze kan het boskarakter in 
stand blijven en de privacy en woongenot worden bevorderd. 
Indien niet aan verzoeken van bewoners kan worden voldaan wordt hierover met de bewoners 
door de Stichting overlegd. 
Wanneer het achterstallige onderhoud van het bos op orde is, kan worden gewerkt naar hogere 
natuurwaarden van de flora, onder meer door het aanbrengen van stinzeplanten. 

 
 
4.3. Erfpachtkavel en directe omgeving 

 
Analyse huidige inrichting 

Kenmerkend voor de oorspronkelijke aanleg van het park is de situering van de woningen met 
een grasveld in een bosrijke omgeving. De meeste woningen worden direct door de rond- 
gaande asfaltweg ontsloten, een deel van de woningen door een schelpenpad. Bij de woning is 
een terras van beperkte omvang aanwezig (circa 15 m') en er is ruimte voor het plaatsen van 
één auto op een dubbele rij stenen of een schelpenverharding. Belangrijk kenmerk van de in- 
richting van de omgeving van de recreatiewoningen zijn: 

het groene, weinig stenige karakter; 
de eenvoudige inrichting. 

Door het veranderende gebruik van de woningen (meer eigen gebruik in plaats van verhuur), 
voldoet in veel gevallen de inrichting van de omgeving niet meer aan de wensen van de eigena- 
ren van de woningen. Belangrijke actuele wensen zijn: 

de behoefte aan meer privacy en afscherming van de weg; 
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behoefte aan meer privacy buiten het zomerseizoen (als er geen blad meer aan de bomen 
zit); 
behoefte aan een ruimer terras of in verband met bezonning een extra terras; 
behoefte aan parkeerruimte voor 2 auto's bij de woning. 

Deze behoeften blijken bij aanpassingen aan de inrichting die de bewoners willen doen (of al 
hebben gedaan). Zo zijn er afscheidingen naar de weg aangelegd in de vorm van beplantingen 
op de grond van de Stichting (buiten de erfpachtkavel). Bij de aanleg  van de afscheidingen 
wordt veelal gebruikgemaakt van sierheesters met gekleurd (anders dan groen) blad (nr. 18 - 
foto 10, nr. 39 en nr. 28 - foto 11), bladhoudende heesters met zeer grof blad (laurierkers) of 
van coniferen. 
Ook is in enkele gevallen de verharding aanzienlijk uitgebreid in de vorm van terrassen, opritten 
en parkeerruimte voor auto's. 

Waardering 
De positieve waardering vanuit landschappelijk opzicht van de inrichting van het park is als 
volgt. Aan de samenhang en het groene karakter van het park Vebenabos wordt bijgedragen 
door: 

een herkenbaar en samenhangend bosgebied van gebiedseigen (bij de locatie en natuur- 
lijke begroeiing passend) sortiment; 
het groene karakter en ontbreken van veel steen (verharding) in de inrichting van het  hele 
park, ook in de omgeving van de recreatiewoningen. 

 
Negatief gewaardeerd worden de volgende ontwikkelingen omdat daarmee afbreuk wordt ge- 
daan aan het kenmerkende karakter: 

het toepassen van sierheesters met grof of gekleurd blad en coniferen in de vorm van 
(strakke) hagen als afbakening van privé-domein; 
de aanleg van verharde parkeerplaatsen of onevenredig grote terrassen. 

 
Beleid 

In zijn algemeenheid wordt uitgegaan van het behoud van de huidige landschappelijke en ste- 
denbouwkundige karakteristiek van het Vebenabos: vrijstaande woningen in een samenhan- 
gend bosgebied. Tot op heden zijn geen aanpassingen van de omgeving toegestaan. Onder- 
staande criteria sluiten aan bij enerzijds de behoefte van eigenaren en anderzijds kenmerken 
van het park en het tot op heden gevoerde beleid van de Stichting. 
Voor de inrichting van de omgeving van de woningen (de huidige grasvelden, buiten het bosge- 
bied) vertaalt zich dit naar: 

gebruik  van een bij het gebied passend beplantingssortiment voor het  aanbrengen 
van afschermende beplanting ten behoeve van privacy (bijvoorkeur als brede be- 
plantingsstrook en niet als strakke heg: meidoorn (Crategus monogyna), sleedoorn 
(Prunus spinosa), zoete kers (Prunus avium, gelderse roos (Viburnum opu/us), liguster (Li- 
gustrum vu/gare), hondsroos (Rosa canina), vlier (Sambucus nigra), duindoorn (Hippophae 
rhamnoides), kardinaalsmuts (Euonimus europeus), spaanse aak  (Acer  campestre),  ha- 
zelaar  (Corylus  avellana),  rode  kornoelje  (Cornus  sanguineus,  haagbeuk  (Carpinus   betu- 
/us); dit sortiment van bladverliezende heesters kan worden aangevuld met enkele  
(in aantal ondergeschikt) bladhoudende heesters die in deze omgeving voorkomen: 
bladhoudende liguster (Ligustrum ovalifolium), olijfwilg (Eleagnus) en hulst (/lex 
aquifolium); 
beplanting binnen de erfpachtkavel is niet strikt aan bovenstaand sortiment gebon- 
den; niet toegestaan zijn coniferen en sierheesters met gekleurd blad; 
terughoudend gebruik van verharding voor terrassen: maximale oppervlakte terras- 
sen 40 m'; materiaalgebruik: schelpen of tegels (houten vlonders zijn in verband  
met geluidshinder voor de omgeving niet toegestaan); 
terughoudend gebruik van verharding voor parkeerplaatsen: zo mogelijk alleen dub- 
bele rijen tegels in gras, eventueel doorgroeitegels of schelpen; verharding van oprit 
en parkeerplaatsen met tegels of klinkers over het volledige oppervlak van de par- 
keerlocatie is niet toegestaan; 
voor de inrichting van de omgeving van de woning voor verandering in verharding 
en beplanting (erfpachtkavel en directe omgeving) dient een voorstel bij de Stichting 
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te worden ingediend, de Stichting toetst aan bovenstaande criteria en beantwoordt 
het verzoek binnen 6 weken; bij ingrijpende verzoeken wordt binnen 6 weken ver- 
meld wanneer de besluitvorming plaatsvindt. 

 
4.4. Verankering en procedure 

 
Privaatrechtelijk 

De bovenstaande toetsingscriteria dienen beschikbaar en duidelijk te zijn voor eigenaren van de 
recreatiewoningen. De inrichting van de omgeving van de woningen zal door de Stichting in 
samenhang met het bouwplan worden beoordeeld dan wel als afzonderlijk verzoek voor alleen 
de herinrichting van de omgeving. 

 
De Stichting zal op verzoeken van eigenaren over verbouwingen, beplantingen en andere za- 
ken binnen 6 weken antwoorden. 

 
De Stichting zal een duidelijker handhavende rol dan in het verleden gaan spelen, in die zin dat 
gecontroleerd wordt of de inrichting overeenkomstig de verleende toestemming is uitgevoerd 
(vergelijk brieven van juli 2005 en augustus 2006). 
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In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven op welke wijze het beleid uit hoofdstuk 3 en 4 zal worden 
geïmplementeerd. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen bebouwing, inrichting omgeving 
en beplantingen. 

 
 

5.1. Bebouwing 
 

Bestaande woningen 
Alle bestaande woningen kunnen in de huidige vorm blijven gehandhaafd. Dit geldt ook voor de 
woningen die niet voldoen aan het gestelde beleid. De meeste van de bestaande woningen vol- 
doen daar wel aan. Enkele woningen wijken af, het is de bedoeling dat de afwijkingen niet gro- 
ter worden dan thans het geval is. 
De inpandige of aangebouwde schuurtjes en bergingen zijn eveneens geen punt van discussie. 

 
Bestaande vrijstaande schuurtjes 

Deze schuurtjes zijn in strijd met het bestemmingsplan en de erfpachtovereenkomst geplaatst, 
soms al erg lang geleden, tot op heden is er niet handhavend opgetreden. Bij brief van juli 2005 
heeft de Stichting bewoners laten weten dat bestaande schuurtjes zijn geregistreerd  en dat 
deze bij overgang naar een andere eigenaar of bij een verbouwing van de woning dienen te 
worden afgebroken. 
Het gaat om de volgende woningen waarbij een vrijstaand schuurtje is geplaatst en sinds de 
genoemde brief nog geen overdracht of verbouwing heeft plaatsgevonden: 

Vebenabos 11, 27, 45, 50, 51, 52, 53, 63a, 64, 70, 73, 74 en 76. 
 

Verbouwing of herbouw van de woning 
Bij een externe verbouwing (inclusief aanbouw) of herbouw van de woning  is, zoals bekend, 
een bouwvergunning en toestemming van de Stichting nodig. De Stichting hanteert het beeld- 
kwaliteitsplan als toetsingskader. 

 
 
5.2. Inrichting 

 
Schuttingen en niet-transparante windschermen 

Op enkele plaatsen in het park zijn, in afwijking van het bestemmingsplan en de erfpachtover- 
eenkomst, schuttingen of niet-transparante windschermen aangebracht op grond die in eigen- 
dom is van de Stichting. In verband met de relatief beperkte kosten die vervanging door een 
transparant scherm met zich meebrengen, is per 15 juni 2007 door de Stichting besloten, dat de 
betreffende huiseigenaren zullen worden verzocht om de schuttingen/ondoorzichtige wind- 
schermen  te  vervangen  door  een  transparant  scherm  dan  wel  deze  te  verwijderen  vóór  
1 januari 2010. Ingeval er behoefte is aan een afscherming naar de omgeving, dan kan in 
overleg met de Stichting aanvullende beplanting worden aangebracht. Het betreft de schuttin- 
gen van nrs. 34, 48 en 51 en 64 en de niet-transparante windschermen van nrs. 18 (na de be- 
treffende brief aangebracht) en 32. 

 
Inrichting met terrassen, parkeerplaatsen en paden 

Geconstateerd is dat op grond van de Stichting zonder toestemming van de Stichting verhar- 
dingen zijn aangebracht buiten de erfpachtkavel. Bij de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan 
zullen vooralsnog op dit punt geen maatregelen worden getroffen. 
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Wijziging van de inrichting 
Bij wijziging van de inrichting van de omgeving van de woning buiten de erfpachtkavel dient 
vooraf een tekening ingediend te worden bij de Stichting. Het gaat daarbij om de bouw van 
windschermen, en vergroting van het terras of uitbreiding van de parkeerruimte en paden bij de 
woning. 
Veelal zal de inrichting van de omgeving van de woning veranderen bij verbouwing of herbouw 
van de woning. Het is daarom een essentiële voorwaarde voor de aanvraag van toestemming 
van de Stichting om naast de bouwtekening ook een tekening in te dienen van de voorgenomen 
inrichting van de omgeving. De richtlijnen voor de voorwaarden waaraan de inrichting moet vol- 
doen zijn terug te vinden in de hoofdstukken 3 en 4. 

 
 
5.3. Beplantingen 

 
Aanwezige beplantingen 

Geconstateerd is dat bij vrijwel alle woningen op grond van de Stichting beplantingen zijn aan- 
gebracht die afwijken van het bij het Vebenabos passende sortiment. Niet al deze beplantingen 
verstoren in ernstige mate het gewenste beeld van het boskarakter. Dit is wel het geval bij ha- 
gen en wel in bijzondere mate bij hagen van coniferen, van loofhout met gekleurd blad of van 
bladhoudende heesters met zeer grof blad (laurier). Besloten is daarom om de haagbeplantin- 
gen in overleg met de eigenaren van de betreffende woningen te verwijderen en te vervangen 
door passend sortiment vanaf het plantseizoen van 2008/2009. 

 
Nieuwe beplantingen 

Indien nieuwe beplantingen met heesters of bomen op gronden van de Stichting gewenst zijn 
dan kunnen deze jaarlijks worden aangevraagd. 

 
Onderhoud bosbeplanting 

Voor het onderhoud van het bos en de beoogde verjonging en verbeterde bezonning, zal door 
de Stichting in overleg met deskundigen en de VEZV een plan worden opgesteld. 


