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In de afgelopen jaren zijn er ideeën ontwikkeld voor de 
oprichting van een woonzorgzone in de wijk Elsbroek in 
Hillegom. Deze wordt gesitueerd ter hoogte van het huidige 
complex van Bloemswaard en het tegenover gelegen 
Fioretticollege. Het Fioretticollege wordt afgebroken en elders 
weer opgebouwd. Het verzorgingshuis Bloemswaard wordt 
ook afgebroken en dient weer binnen het onderhavige 
plangebied opgebouwd worden.
Daarnaast dienen ook andere woningtypen te verrijzen, 
waarin naast geïndiceerde en niet-geïndiceerde inwoners 
van Hillegom, ook bewoners van complexen van andere 
organisaties hun huisvesting kunnen vinden.
Geïnteresseerde partners op dit moment zijn:
-Woningstichting PAGO;
-stichting HOZO;
-Valent RDB;
-Zorgbalans Groep;
-Gezondheidscentrum;
-HOED/apotheek/tandartsen;
-Mariaoord;
-(De Hartenkamp;)
-Gemeente Hillegom.

Het realiseren van een woonzorgzone heeft als doel de 
zelfredzaamheid van het probleemoplossend vermogen van 
ouderen in Hillegom te verhogen. Dit doel kan volgens de 
gezamenlijke partijen bereikt worden door integraal de 
woningen en woonomgeving, zorg- en welzijnsvoorzieningen 
en het aanbod van zorg en welzijnsactiviteiten te 
optimaliseren. Binnen de gewenste woonzorgzone worden 
daarom intramurale en extramurale zorgvoorzieningen, 
welzijnsvoorzieningen en ouderenwoningen in samenhang 
met elkaar ontwikkeld.
Het model van de gewenste woonzorgzone bestaat uit een 
centraal Multi-Functioneel Dienstencentrum (MFD) en 
aangepaste en aanpasbare woningen in diverse vormen in 
een straal van maximaal 250 meter rondom het MFD.

Het stedenbouwkundig plan is afgerond en – op enkele 
details na - vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het project is daarmee in een fase gekomen waarop het 
stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt wordt in concrete 
bouwplannen voor de verschillende onderdelen van het plan. 
Om een richting te geven aan de gewenste beeldkwaliteit en 
deze te waarborgen is Croonen Adviseurs gevraagd – in 
navolging van het stedenbouwkundig plan – een 
beeldkwaliteitplan op te stellen.

Voorliggend rapport is het beeldkwaliteitplan voor de 
woonzorgzone. Dit plan is opgesteld om de gewenste 
beeldkwaliteit te waarborgen en sturing te geven aan de 
architectonische uitwerking van de verschillende 
onderdelen van het stedenbouwkundig plan.

Een beeldkwaliteitplan is namelijk een samenhangend 
pakket van intenties, aanbevelingen en/of richtlijnen voor 
het veiligstellen, creëren en/of verbeteren van de 
beeldkwaliteit in een bepaald gebied. Het geeft in woord en 
beeld voor verscheidende schaalniveaus de uitgangspunten 
aan voor het te ontwikkelen architectonisch en 
stedenbouwkundig ontwerp. Het is een op de locatie en 
situatie afgestemd referentiekader voor de 
stedenbouwkundige en architectonische vormgeving. De 
grondslag is een inventarisatie, analyse en evaluatie van de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit van de te bebouwen 
omgeving.

Van het beeldkwaliteitplan en de daarin gegeven 
aanbevelingen gaat een stimulerende werking uit die de 
verschillende bij de planontwikkeling betrokken partijen 
aanzet tot het leveren van een grotere, op kwaliteit gerichte 
inspanning. Het beeldkwaliteitplan heeft in concreto de 
volgende functies:
• het is een communicatiemiddel;
• het is een kader waarin het te voeren ruimtelijk 

kwaliteitsbeleid voor de verschillende partijen is   
vastgelegd.

• het geeft gedetailleerd vorm aan het gemeentelijk   
welstandsbeleid; hierbij gaat om welstandszorg vooraf in 
plaats van welstandstoezicht achteraf.

De gewenste beeldkwaliteit wordt per gebiedsonderdeel 
met concrete richtlijnen voor de bouwprojecten en voor de 
inrichting van het openbaar gebied aangegeven. Hierbij 
worden de volgende elementen beschreven:
• de bebouwingskarakteristiek in situering, type, massa, 

opbouw, materiaalgebruik en kleurstelling;
• de karakteristiek van de overgangen van openbaar naar   

privé-terreinen;
• de openbare ruimte van straten, (parkeer)pleinen en 

groengebieden;
• straatmeubilair.
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• “zorgplein” met duidelijke wandvorming

• grote mate van herkenbaarheid van het “zorgplein” als   

centrum van Elsbroek-zuid

• goede overgangen naar omringende woningbouw en 

voorzieningen

• diverse woningtypen: - huur / koop

- grondgebonden / gestapeld

- zorggerelateerd / niet-zorggerelateerd

• geen doorgaande verkeersstructuren

• versterkte groen- en waterstructuren



B e e l d k w a l i t e i t    o m r i n g e n d e    b e b o u w i n g

3

‘t Palet FaleriolaanBloemhof

ClusiushofPatiowoningen Elsbroekerlaan Elsbroekerlaan-west
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De woonzorgzone met het Multifunctioneel Dienstencentrum 
en de verschillende nieuwe woongebouwen is 
stedenbouwkundig als één geheel ontworpen en vormt het 
nieuwe hart van de wijk Elsbroeker-Zuid.

De omringende bebouwing dateert hoofdzakelijk uit de jaren 
’60 en ’70 van de vorige eeuw. Qua beeldkwaliteit en 
architectuur is deze bebouwing weinig inspirerend voor de 
architectonische uitwerking van de woonzorgzone. De 
bijzondere functie van de woonzorgzone  als nieuw hart van de 
wijk rechtvaardigt namelijk een eigentijdse en kwaliteitsvolle 
uitstraling.
Bij de uitwerking van de gewenste beeldkwaliteit wordt 
onderscheid gemaakt in de bebouwing aan de rand van het 
‘zorgplein’ en de gebouwen op het ‘zorgplein’. De eerste vormt 
de overgang naar de bestaande wijk en is de coulisse waarin 
de centrale bebouwing gelegen. De centrale bebouwing vormt 
feitelijk het hart van de wijk en vereist de hoogste kwaliteit en 
mag een afwijkende architectuur met zich meebrengen.

Voor de randbebouwing wordt geopteerd voor een eenvoudige 
en ingetogen architectuur, waarin met natuurlijke materialen en 
warme kleuren een aangename wandvorming van het plein 
wordt bewerkstelligd: baksteenarchitectuur die aansluit bij de 
wijk. De gebouwen G, H, I en J  zijn niet eenvormig maar 
dienen wel een duidelijke verwantschap te vertonen, waardoor 
een samenhangend geheel ontstaat.

De centrale bebouwing bestaat uit een zogenaamde 
‘plint’bebouwing met daarop een viertal min of meer vrij- 
gesitueerde woontorens. De architectonische uitstraling van de 
‘plint’bebouwing sluit aan op de pleinwanden, zodat op 
maaiveldniveau een logisch geheel ontstaat van het centrum 
met het omringende woongebied. 

De woontorens zijn de pareltjes van het project en dienen qua 
materiaal- en kleurgebruik af te wijken van de ‘plint’. Materiaal- 
en kleurgebruik worden niet voorgeschreven maar aan de 
creativiteit van de architect overgelaten, waarbij duurzaamheid 
en versterking van de beeldkwaliteit essentieel zijn. Wel is 
bepaald dat het volume zijn zuivere vorm moet behouden en 
dat het gewenste  programma binnen dit volume wordt 
gepositioneerd. 

De openbare ruimte en het straatmeubilair dienen het hoogste 
kwaliteitsniveau uit te stralen. Ook hier geldt dat samenhang 
en ingetogenheid belangrijke randvoorwaarden zijn voor de 
verdere planuitwerking.
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Stedenbouwkundige aspecten

Typologie: gestapelde woningen / 
appartementen

Rooilijn: pleinzijde: 4,00 m
straatzijde: 7,00 m

Afstand zijdelingse kavelgrens: n.v.t.
Bebouwingsdiepte: 22,00 m
Bouwhoogte: 13,50 m, m.u.v. van westelijk 

gebouw aan zijde 
Elsbroekerlaan (10,50 m.)

Bijgebouwen: geen
Oriëntatie: tweezijdig
Parkeren: half-ondergronds
Erfafscheidingen: geen

Welstandscriteria: bouwmassa

Hoofdmassa: geleding in langs-richting
Dak: platdak
Aanbouwen: geen
Erkers geen
Balkons: binnen het bouwvolume
Vrijstaande gebouwen: geen
Dakkapellen: geen

Welstandscriteria: materialen en kleuren

Gevels: baksteen (roodbruin)
Kozijnen/ramen/deuren: hout/aluminium in bescheiden 

kleurstelling, evt. omlijstingen 
door afwijkend materiaal (bijv. 
beton)

Goten/boeidelen: geen
Dakbedekking: bitumen / kunststof

Welstandscriteria: oog voor detail

- Egale textuur van gevels / geen overbodige details.
- Detaillering van metselwerk bij gevelopeningen en hoeken.
- Horizontale en verticale detaillering van kozijnen en deuren.
- Bijzondere aandacht voor entrees, geledingselementen en 

gevelbeëindiging.
- Kleine accenten in beton, staal, stucwerk of hout mogelijk.
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Stedenbouwkundige aspecten

Typologie: grondgebonden rijwoningen
Rooilijn: min. 5,00 m
Afstand zijdelingse kavelgrens: n.v.t.
Bebouwingsdiepte: max. 10,00 m
Goothoogte: 7,00 m
Bouwhoogte: 10,00 m (aan zijde ‘zorgplein’)
Bijgebouwen: carports/garages aan achterzijde
Oriëntatie: richting ‘zorgplein’
Parkeren: carports/garages + 

parkeerstrook ‘zorgplein’ + 
parkeerstrook achterzijde

Erfafscheidingen: lage muurtjes aan voorzijde,
doorlopende muren aan 
zijkanten

Achterpad bijzondere aandacht voor 
inrichting achterpaden en 
ontsluiting garages / carports

Welstandscriteria: bouwmassa

Hoofdmassa: eenduidig, individualiteit door 
bescheiden accenten in gevel

Dak: lessenaarsdak met overstek
Aanbouwen: aan achterzijde
Erkers: geen
Balkons: binnen het bouwvolume
Dakkapellen: in dakvlak achterzijde

Welstandscriteria: materialen en kleuren

Gevels: baksteen (roodbruin)
Kozijnen/ramen/deuren: hout/aluminium in bescheiden 

kleurstelling, evt. omlijstingen 
door afwijkend materiaal (bijv. 
beton)

Goten/boeidelen: verholen goten / geen boeidelen
Dakbedekking: gebakken dakpannen 

(anthraciet) of zink

Welstandscriteria: oog voor detail

- Egale textuur van gevels / geen overbodige details.
- Detaillering van metselwerk bij gevelopeningen en hoeken.
- Horizontale en verticale detaillering van kozijnen en deuren.
- Bijzondere aandacht voor entrees en gevelbeëindiging.
- Kleine accenten in beton, staal, stucwerk of hout mogelijk.
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Stedenbouwkundige aspecten

Typologie: gestapelde woningen / 
appartementen

Rooilijn: n.v.t.
Afstand zijdelingse kavelgrens: n.v.t.
Bebouwingsvlak: 32,00 x 36,00 m
Goothoogte: 13,50 m
Bouwhoogte: 15,00 m 
Bijgebouwen: geen
Oriëntatie: alzijdig
Parkeren: parkeergarage + parkeerpleintje 

aan zijde Leidsestraat
Erfafscheidingen: geen

Welstandscriteria: bouwmassa

Hoofdmassa: zuivere vorm, geen overbodige 
accenten

Dak: plat dak of licht-piramidaal dak
Aanbouwen: geen
Erkers: geen
Balkons: binnen het bouwvolume
Dakkapellen: geen

Welstandscriteria: materialen en kleuren

Gevels: baksteen (roodbruin)
Kozijnen/ramen/deuren: hout/aluminium in bescheiden 

kleurstelling, evt. omlijstingen 
door afwijkend materiaal (bijv. 
beton)

Goten/boeidelen: geen
Dakbedekking: bitumen/kunststof, zink of 

gebakken dakpannen 
(anthraciet)

Welstandscriteria: oog voor detail

- Egale textuur van gevels / geen overbodige details
- Detaillering van metselwerk bij gevelopeningen en hoeken.
- Horizontale en verticale detaillering van kozijnen en deuren.
- Bijzondere aandacht voor entrees en gevelbeëindiging.
- Kleine accenten in beton, staal, stucwerk of hout mogelijk.
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Stedenbouwkundige aspecten

Typologie: multifunctioneel dienstencentrum 
+ p.m.

Rooilijn: n.v.t.
Afstand zijdelingse kavelgrens: n.v.t.
Bebouwingsdiepte: n.v.t.
Goothoogte: 7,00 m
Bouwhoogte: 7,00 m
Bijgebouwen: geen
Oriëntatie: alzijdig
Parkeren: aan rand ‘zorgplein’ + 

parkeerkelder onder westelijk 
gebouw

Erfafscheidingen: geen
Loopbrug naar ensemble 1a op 2e laag, zo transparant en 

‘licht’ mogelijk

Welstandscriteria: bouwmassa

Hoofdmassa: eenduidig over twee lagen, 
individualiteit participanten door 
ondergeschikte accenten in 
gevel (bijv. bij entrees)

Dak: plat dak of licht hellend
Aanbouwen: geen
Erkers: geen
Balkons: binnen het bouwvolume
Dakkapellen: geen

Welstandscriteria: materialen en kleuren

Gevels: baksteen (anthraciet)
Kozijnen/ramen/deuren: hout/aluminium in bescheiden 

kleurstelling, evt. omlijstingen 
door afwijkend materiaal (bijv. 
beton)

Goten/boeidelen: geen
Dakbedekking: daktuin

Welstandscriteria: oog voor detail

- Egale textuur van gevels / geen overbodige details
- Detaillering van metselwerk bij gevelopeningen en hoeken.
- Horizontale en verticale detaillering van kozijnen en deuren.
- Bijzondere aandacht voor entrees en gevelbeëindiging.
- Binnen ‘inhammen’ kleine accenten in afwijkende materialen 

mogelijk.
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Stedenbouwkundige aspecten

Typologie: gestapelde woningen / 
appartementen

Rooilijn: n.v.t.
Afstand zijdelingse kavelgrens: n.v.t.
Bebouwingsdiepte: n.v.t.
Goothoogte: 20,00 m (incl. MFD en p.m.)
Bouwhoogte: 20,00 m (incl. MFD en p.m.)
Bijgebouwen: geen
Oriëntatie: alzijdig
Parkeren: aan rand ‘zorgplein’ + 

parkeerkelder onder p.m.
Erfafscheidingen: geen

Welstandscriteria: bouwmassa

Hoofdmassa: zuivere vorm, eenduidig over 
vier lagen, geen overbodige 
accenten, differentiatie tussen  
tussen gevels mogelijk 

Dak: plat dak
Aanbouwen: geen
Erkers: geen
Balkons: binnen het bouwvolume
Dakkapellen: geen

Welstandscriteria: materialen en kleuren

Gevels: divers
Kozijnen/ramen/deuren: divers
Goten/boeidelen: geen
Dakbedekking: bitumen/kunststof

Welstandscriteria: oog voor detail

- Egale textuur van gevels / geen overbodige details
- Detaillering  bij gevelopeningen en hoeken.
- Bijzondere aandacht voor entrees en gevelbeëindiging.

http://www.skyscrapercity.info/400.php?id=4&iid=2961
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De openbare ruimte is een belangrijke component om de 
gewenste beeldkwaliteit in het plan re realiseren. De 
inrichting moet ondersteunend zijn aan de gebruiksfuncties 
die in de woonzorg worden ondergebracht en aansluiten bij 
de toekomstige behoeften van de toekomstige bewoners 
(geïndiceerd en niet-geïndiceerd) en die van de 
wijkbewoners (wijkcentrumfunctie).

In de woonzorgzone wordt de openbare ruimte met name 
gevormd door:
- het zorgplein;
- de ringontsluiting;
- de trottoirs
- de parkeerhoven.

Het zorgplein
Het zorgplein is het beeldmerk van het plan. Een 
omkaderend grasveld met solitaire bomen en boomgroepen 
en een losse setting van bijzondere woontorens bovenop 
de ‘plint’bebouwing bepalen het beeld van het zorgplein.
Het omkaderend grasveld wordt doorsneden door enkele 
ontsluitingspaden en omsloten door de ringontsluitingsweg. 
Aan de zuidzijde van het plein zijn enkele waterpartijen 
gelegen, waarnaar het regenwater van zowel alle 
verhardingen als daken van de gebouwen en woningen
geleid wordt en vervolgens naar de overige waterlopen in 
de wijk wordt afgevoerd.
Om het bijzondere karakter van het zorgplein te 
benadrukken en een kwaliteitsvolle inrichting te 
bewerkstelligen, wordt voorgesteld de verharding van het 
plein in gebakken klinkers uit te voeren, met mogelijk 
accentverhardingen in natuursteen. Brede trottoirbanden 
geven een duidelijke scheiding tussen de rijgedeelten en de 
voetgangersgedeelten.

Het beeld van de zuidzijde van het plein wordt met name 
bepaald door enkele waterpartijen, die onderdeel uitmaken 
van de kenmerkende waterstructuren in de wijk.

Op de grote grasvelden is ruimte voor speelgelegenheden 
voor vooral de jongste jeugd.
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De ringontsluiting
De ringontsluiting omsluit het zorgplein en 'profiteert‘ 
dientengevolge van de groene uitstraling van de groene 
omkadering van het plein. Ter versterking van het 
verblijfskarakter van het zorgplein zal de ringontsluiting in 
hetzelfde materiaal worden uitgevoerd. Het auto is als het 
ware ‘te gast’ op het plein. 
Qua profielopbouw is aansluiting gezocht bij de overige 
wegen in de wijk. De ringontsluiting heeft eenzelfde breedte 
als de reeds aanwezige woonstraten, zodat langs en/of 
haaks parkeren mogelijk is en het doorgaande verkeer niet 
belemmerd wordt. n het plan zijn voorts ook enkele 
snelheidsremmende drempels/plateaus opgenomen.

Parkeerhoven
Verspreid langs het plein worden een groot aantal 
parkeerhoven gerealiseerd. De parkeerhoven krijgen een 
groene uitstraling met bomen en (blok)hagen en de 
verharding bestaat uit mangaankleurige, gebakken
klinkerverharding.

Straatmeubilair
Uniformiteit in het straatmeubilair levert een belangrijke 
bijdrage aan de samenhang en beleving van een woonwijk. 
Verlichting, banken, afvalvoorzieningen, 
verkeersaanduidingen en bewegwijzering dienen als 'één 
familie' te worden toegepast en geïntegreerd in het 
totaalplan voor de openbare ruimte.
Het streven is om het aantal elementen zoveel mogelijk te 
beperken en zo nodig te combineren.
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