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Aanleiding
Leesten (oost en west) is de grote uitbreidingswijk aan 

de zuidoostzijde van Zutphen. Vanaf de jaren ‘90 is de 

wijk van west naar oost bebouwd. Inmiddels zijn ook 

delen van Leesten-Oost bebouwd.  Door de crisis is er 

een achterstand in de te bouwen woningen ontstaan. 

De bestaande kaders voor beeldkwaliteit worden als 

te weinig flexibel ervaren in de veranderende markt. 

Daarnaast zijn voor enkele delen van Leesten-

Oost nog geen stedenbouwkundige plannen en 

beeldkwaliteitskaders aanwezig. 

Doel & Ambitie
Het doel van het kwaliteitskader is het bieden 

van een overzichtelijk en overkoepelend kader 

voor initiatieven in Leesten-Oost, op basis van de 

stedenbouwkundige visie op het gebied als geheel. 

Daarmee wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit en 

samenhang van de gehele wijk te waarbogen vanuit 

de stedenbouwkundige visie voor Leesten-Oost.

Het kwaliteitskader is een inspiratiedocument 

en is bedoeld als een uitnodigend kader voor 

initiatiefnemers en leidraad voor de beoordeling van 

plannen voor de gemeente. Het kader biedt meer 

flexibiliteit dan voorheen maar geeft ook een aantal 

richtlijnen die zorgen dat de gewenste samenhang 

gewaarborgd wordt. Het kwaliteitskader vervangt de 

welstandsnota voor dit gebied.

1 Inleiding

ligging Leesten Oost binnen Zutphen

1. Inleiding
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Het kwaliteitskader biedt inspiratie en richtlijnen voor 

stedenbouwkundige uitwerking, architectuur van de 

bebouwing en de openbare ruimte. 

Bestaande kaders en plannen

Dit kwaliteitskader vervangt de volgende 

beeldkwaliteitplannen:

• Schetsboek Beeldkwaliteit Leesten-Oost, fase 2:  

2e deel De Looër Enk, vastgesteld 2008

• Samenhang in kwaliteit, nieuwbouwkavels, 

Leesten-Oost, concept juli 2013

Voor de deelgebieden Looër Enk en Berghege is de 

openbare ruimte uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. 

Deze uitwerkingen zijn leidend voor het kwaliteitskader.

Met het vaststellen van dit beeldkwaliteitplan als 

onderdeel van de welstandsnota vervallen alle 

onderliggende nota’s en kaders.  

Deelgebieden
Het kwaliteitskader geldt voor de volgende 

deelgebieden:

 » ‘t Lint

 » Bolle Enk

 » Looër Enk

 » Quirijn

 » Berghege west en oost

Kerkhofweg

Looër Enk

Deelgebieden kwaliteitskader Leesten Oost 

1. Inleiding1. Inleiding

Bolle Enk
‘t Lint

Berghege west

Quirijn

Berghege oost
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2

2. Ruimtelijke context en visie

Huidige situatie
Leesten-West is volledig gerealiseerd. In Leesten-Oost is 

Looër Enk deels geraliseerd evenals het gebied Quirijn, 

noordelijk van Berghege west. Het kwaliteitskader 

zoekt aansluiting bij de ingezette beeldkwaliteit van 

de al gerealiseerde woningen in deze deelgebieden.

Kenmerkend voor Leesten-Oost zijn de lange 

lanen van oost naar west en van noord naar zuid. 

Brede groenstructuren geleden en omzomen de 

woonbuurten en zorgen voor verbinding met het 

omringende landschap. Het groen kan gezien worden 

als ‘cement’ voor de bebouwing en zorgt voor een 

rustig en ruim beeld. De gerealiseerde woningen zijn 

uitgevoerd in verschillende architectuurstijlen maar 

hebben allemaal een herkenbare basisvorm door het 

gebruik van kappen. De rood-roodbruine kleuren met 

witte en lichte accenten zorgen voor de onderlinge 

samenhang.

Langs het water aan de westzijde zijn bijzondere 

patiowoningen vormgegeven die zich door hun vorm 

en kleur onderscheiden van de rest.

Kerkhofweg

Houtwal

Looër Enkweg

Langzaamverkeer
verbinding

Langzaamverkeer
verbinding

Ruimtelijke context en uitgangspunten
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2. Ruimtelijke context en visie 2. Ruimtelijke context en visie

impressie gerealiseerde bebouwing;  
uiteenlopende stijlen en contrasten in het straatbeeld

Leemten huidige plannen 

De stedenbouwkundige structuren liggen voor Looër 

Enk en Berghege vast. De wegen zijn grotendeels 

al aangelegd en de plannen voor de openbare 

ruimte zijn uitgewerkt. Voor deze deelgebieden ligt 

het accent op een flexibeler kader voor de invulling 

van de bouwvelden. Voor de deelgebieden ‘t Lint 

en de Bolle Enk zijn nog geen plannen ontwikkeld. 

Dit kader biedt voor deze twee gebieden tevens de 

stedenbouwkundige uitgangspunten.

Uitgangspunten kwaliteitskader totaal
Het kwaliteitskader gaat uit van de volgende 

uitgangspunten:

 » hoofdstructuur deelgebieden Looër Enk en 

Berghege west en oost handhaven

 » visie ontwikkelen voor ‘t Lint en Bolle Enk

 » inrichting openbare ruimte Looër Enk en Berhege 

west en oost liggen vast

 » flexibiliteit in woningbouwtypologie bieden

 » streven naar meer menging woningtypen

 » variatie in architectuur tussen de verschillende 

deelgebieden

 » eenheid afstemmen op gedeelde openbare ruimte, 

per straat

 » water zichtbaar afvoeren

 » parkeernorm 1,8 pp per woning 

- vrijstaande woning en 2^1 kapwoning 1 pp op   

  eigen erf, 0,8 in openbare ruimte    

- rijwoningen 1,8 pp in openbare ruimte
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2. Ruimtelijke context en visie

verkeerstructuur groen en waterstructuur

N314

Kerkhofweg

houtwal

Laakvallei

groenzone
Looerenkweg

Opbouw stedenbouwkundig plan
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2. Ruimtelijke context en visie2. Ruimtelijke context en visie

samenhangende eenheden stedenbouwkundige accenten
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3 Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’ 

sfeerbeeld
Het deelgebied ‘Bolle Enk’ is een verbijzondering 

binnen het totale plan voor Leesten-Oost. De naam 

en uitstraling van het gebied refereren aan het 

verleden als bolle enk. Het reliëf van de oude enk is 

duidelijk waarneembaar en wordt als uitgangspunt 

gebruikt voor de stedenbouwkundige ontwikkeling. 

De Bolle Enk wordt als compact en zelfstandig buurtje 

ontwikkeld. Een brede groene zone legt de Bolle Enk 

los van de Kerkhofweg en de oost-west structuur van 

de Looër Enk. Het versterkt daarmee het bijzondere 

karakter. Door een losse en informele opzet te kiezen 

met veel groen, vormt de Bolle Enk een overgang naar 

het lommerrijke en kleinschalige landschap aan de 

noordkant van Leesten-Oost.

De steekwoorden voor dit gebied zijn: eigentijds, 

duurzaam, transparant, licht en groen. 

uitgangspunten 
 » bijzondere positie laten innemen in totaal 

gebied: accentueren als ‘hoge’ Enk

 » brede groen randen omzomen de Enk

 » bebouwing staat luchtig en ruim op de Enk

 » lage dichtheid, groen, duurzaam

 » maximaal 45 woningen realiseren mix van 

vrijstaand, 2^1 kap of 3^1 kap, geen rijwoningen

3. Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’

deelgebied Bolle Enk
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 » alle bebouwing is gesitueerd op het verhoogde 

‘eiland’ in het groen en volgt het verloop van dit 

‘eiland’

 » stedenbouwkundig accenten ter plaatse van 

entree tot de Enk

 » bouwvolumes staan los van elkaar, min. afstand 

zijdelingse perceelsgrens 3 meter

 » de rooilijn is vrij, mits op minimaal 4 meter uit de 

voorste erfgrens

 » het verhoogde ‘eiland’ heeft voldoende afstand tot 

de bestaande erfgrenzen van de Kerkhofweg en de 

houtwallen en de oost-west gerichte ontsluitingsweg

 » de bebouwing is georiënteerd op de oost-west ge-

richte ontsluitingsroute en op de interne ontsluiting, 

geen achterkanten naar de oost-westontsluiting 

Looër Enk

 » de achterzijden oriënteren naar de achtererfgren-

zen van de Kerkhofweg

 » grondgebonden woningen: vrijstaande woningen, 

bungalows, patiowoningen, twee-onder-een-

kapwoningen, drie-onder-een-kapwoningen

 » kleinschalige appartementen

positie van de bebouwing oriëntatie van de bebouwing typologie

grondgebonden woningen
 » vrijstaande woningen

 » bungalows

 » patiowoningen

 » twee-onder-een-kap

 » drie-onder-een-kap

kleinschalige appartementen

oost-west gerichte ontsluitingsweg

Kerkhofweg

3. Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’

oost-west gerichte ontsluitingsweg

Kerkhofweg

stedenbouwkundig accent oriëntatie 

e
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3. Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’

 » plat dak, lessenaarsdak of getoogd dak

dakvorm

plat dak

lessenaarsdak

getoogd dak

 » maximale goothoogte 4,5 meter

 » maximale nokhoogte 9,0 meter

 » ter plaatse van stedenbouwkundige accenten: 

maximale goothoogte 6,0 meter en maximale 

nokhoogte 11,0 meter

 » maximaal 40% van de kavel mag bebouwd zijn

 » moderne, eigentijdse woningen

 » transparante, lichte vormgeving

 » lichte gevelmaterialen met donkere accenten: wit 

stucwerk, hout in materiaaleigen kleuren en glas

 » indien kappen worden toegepast: donker, egaal 

van kleur

 » grasdaken

bouwmassa stijl en vormgeving

4,5 meter
max. goothoogte

9,0 meter
max. nokhoogte

11 meter
max. nokhoogte

max. 40% 
van de kavel

mag bebouwd zijnkavel

6,0 meter
max. goothoogte

stedenbouwkundige accenten



Kwal i teitskader | Leesten-Oost,  Zutphen | SAB 13

3. Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’

 » zijtuin grenzend aan de openbare ruimte: een lage, gemetselde tuinmuur als plint met daarboven een haag of 

een hekwerk (hout of staal), begroeid met groen

 » voortuin: beukenhaag

 » achtertuin grenzend aan noordrand: singelbeplanting, wadi en kering

erfafscheidingen en overgangen

optie A

optie B

principe profielen noordrand

be
st

aa
nd

 lin
t

ac
ht

er
tu

in

sin
ge

l

w
ad

i

ha
ag

ac
ht

er
tu

in

pa
d

‘e
nk

’

be
st

aa
nd

 lin
t

ac
ht

er
tu

in

sin
ge

l

ke
rin

g
w

ad
i

ac
ht

er
tu

in

‘e
nk

’



Kwal i teitskader | Leesten-Oost,  Zutphen | SAB14

3. Beeldkwaliteit ‘Bolle Enk’

 » basisprofiel: trottoir - parkeren - rijbaan - grasberm

 » beplanting: losse setting van eiken en lindes in bermen en/of een groen pleintje

 » materialen: hoogwaardige uitstraling, kleur aansluitend op de omgeving

openbare ruimte

basisprofiel
vo

or
tu

in

1,5 2,0 4,5 2,0
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4 Beeldkwaliteit ‘t Lint 

sfeerbeeld 
Het deelgebied ‘t Lint vormt het gezicht van Leesten- 

Oost langs de Kerkhofweg. Het deelgebied wordt 

ingesloten door het water van de Laak en een 

houtwal aan de oostzijde. ‘t Lint vormt de overgang 

van stad naar land. Een groene en ruime opzet is dan 

ook uitgangspunt voor dit deelgebied. De bebouwing 

heeft hier een representatieve en hoogwaardige 

uitstraling. Stad en land ontmoeten elkaar in dit 

deelgebied. Dit contrast mag tot uitdrukking komen in 

‘t Lint. Er zijn verschillende uitwerkingen mogelijk. Er kan 

gekozen worden voor het doorzetten van de ruime 

kavels langs de Kerkhofweg met een bijzonder pand 

op de hoek met de Laak. Een groene setting met 

compacte gesloten bouwblokken is echter ook een 

mogelijkheid. Het kwaliteitskader biedt ruimte voor het 

indienen van inspirerende voorstellen.

uitgangspunten
 » groene overgang stad - land

 » representatieve en hoogwaardige uitstraling

 » ‘spelen’ met gegeven van contrast stad-land

 » ruimte en groene uitstraling

 » opties:

 » a) groene entree met gesloten bouwblokken

 » b) doorzetten lintbebouwing Kerkhofweg en 

begeleiden oostwest structuur Looër Enk

 » 22 woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap en 

compacte en kleinschalige appartementen. Geen 

rijwoningen.

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’

deelgebied ‘t Lint
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     Looër Enkw

eg

Kerkhofweg

Kolkakkerweg

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’

 » 2 opties mogelijk: 

a) losse gesloten blokken in groene setting 

b) lintbebouwing langs de Kerkhofweg en de 

Kolkakkerlaan

 » stedenbouwkundige accenten bij kruisingen of in 

zichtlijnen van wegen

 » de rooilijn bevindt zich minimaal 4 meter uit de voor-

ste erfgrens, geen vaste rooilijn

 » de bebouwing is georiënteerd op de Kerkhofweg en 

de Kolkakkerlaan

 » de bebouwing op de hoeken, die aan twee zijden 

grenst aan de openbare ruimte, heeft een dubbele 

oriëntatie

 » optie a) kleinschalige appartementen of 

patiowoningen

 » optie b) grondgebonden woningen: vrijstaande 

woningen en twee-onder-een-kapwoningen

positie van de bebouwing oriëntatie van de bebouwing typologie

grondgebonden woningen
 » vrijstaande woningen

 » twee-onder-een-kapwoningen

     Looër Enkw
eg

Kerkhofweg

        C
anad

asingel

Kolkakkerweg

stedenbouwkundig accent oriëntatie 

Kolkakkerweg

     Looër Enkw
eg

Kerkhofweg

        C
anad

asingel

kleinschalige appartementen patiowoning

Kolkakkerweg

     Looër Enkw
eg

Kerkhofweg

        C
anad

asingel

a. gesloten blokken in groen

b. lintbebouwing

        C
anad

asingel
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4. Beeldkwaliteit ‘Lint’ 4. Beeldkwaliteit ‘Lint’

 » maximale goothoogte 4,5 meter

 » maximale nokhoogte 9 meter

 » ter plaatse van stedenbouwkundige accenten: 

maximale goothoogte 6,0 meter en maximale 

nokhoogte 11,0 meter

 » gootdoorbrekingen tot 6,0 meter toegestaan, mits 

deze maximaal 40% van de gevelbreedte bedragen

 » appartementen: maximaal 3 lagen, accent met 4e 

terugliggende laag aan waterzijde mogelijk

bouwmassa

4,5 meter
max. goothoogte

9 meter
max. nokhoogte

 » kap verplicht, ook bij appartementen

 » toegestane kapvormen: zadeldak, mansardedak en 

schilddak

dakvorm

zadeldak

mansardedak

schilddak

 » inspireren op de traditionele vormgeving van de 

bestaande bebouwing aan de Kerkhofweg

 » baksteen in donkerbruin tot roodbruine tinten in 

combinatie met hout of lichte accenten

 » kappen voorzien van keramische pannen. Oranje 

of antraciet, kiezen voor 1 kleur voor gehele 

deelgebied

stijl en vormgeving

appartementen

grondgebonden woningen

11 meter
max. hoogte
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4. Beeldkwaliteit ‘Lint’

 » zijtuin grenzend aan de openbare ruimte: een lage, gemetselde tuinmuur als plint met daarboven een haag of 

een hekwerk (hout of staal), begroeid met groen

 » voortuin: beukenhaag

erfafscheidingen en overgangen
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4. Beeldkwaliteit ‘Lint’ 4. Beeldkwaliteit ‘Lint’

5 Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’ 

sfeerbeeld 

Kenmerkend voor Looër Enk zijn de lange noord-

zuid gerichte lanen. De groene zone langs de Looër 

Enkweg zorgt voor een geleding en verbinding met de 

omgeving. De houtwal begrenst het deelgebied aan 

de oostzijde en is ook een groene verbinding naar de 

omgeving. Aan de westkant is de Laakvallei de grens. 

Bijzondere patiowoningen versterken deze lijn. Drie 

oost-west structuren verbinden de noord-zuid lanen 

met elkaar. De lijn in het midden van het deelgebied 

vormt de hoofdfietsroute naar het centrum. Looër Enk 

is verdeeld in 6 bouwvelden die deels al zijn bebouwd. 

In dit kwaliteitskader is het uitgangspunt de samenhang 

in architectuur, vorm en kleur per laan en niet per 

veld te borgen. Dit kader biedt meer flexibiliteit t.a.v. 

het situeren van woningtypen binnen een bouwveld 

zodat een afwisselender straatbeeld kan ontstaan. 

Samenhang ontstaat door eenduidig kleurgebruik en 

de hoofdvorm van de bebouwing. 

uitgangspunten
 » basisvormen en kleurstellingen sluiten aan op ingezet 

beeld van de reeds gerealiseerde bebouwing

 » onderscheid in vijf ensembles binnen dit deelgebied

 » per ensemble eenheid en samenhang creëren in 

kleurstellingen en basisvorm bebouwing

 » gevarieerd en afwisselend straatbeeld creëren, 

5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

geen lange monotone wanden maar variatie in 

gevelwanden

 » variatie in woningtypen binnen de straatwand

deelgebied Looër Enk
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5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

 » stedenbouwkundige accenten toepassen op 

plekken waar de oost-west en noord-zuid gerichte 

structuren elkaar kruisen

 » de rooilijn bevindt zich minimaal 1,5 meter uit de 

voorste erfgrens

 » de bebouwing is georiënteerd op de noord-zuid 

gerichte structuren, met uitzondering van de zone 

met energieneutrale woningen en eenmalige 

incidenten per bouwstrook

 » de bebouwing op de hoeken, die aan twee zijden 

grenst aan de openbare ruimte, heeft een dubbele 

oriëntatie, geen gesloten kopgelvels naar openbare 

ruimte

positie van de bebouwing oriëntatie van de bebouwing

stedenbouwkundig accent oriëntatie 

Hawkinsstraat

Kolkakkerlaan

         

    

ensembles van de bebouwing

 ensemble a

 ensemble b

 ensemble c

 ensemble e

 ensemble d

Hawkinsstraat

Kolkakkerlaan

                    C
anadasingel

Hawkinsstraat

Kolkakkerlaan

 ensemble f
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5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’ 4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

minimale variatie door nuances in kleurstellingen

         

    

inspiratievoorbeelden: variatie in woningtypen binnen de straatwand

variatie door wisselende woningtypen en lichte 
accenten

variatie door openingen in gesloten wand

variatie door verbijzondering in 
stedenbouwkundige structuur
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4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

 » maximale goothoogte 6,0 meter

 » maximale nokhoogte 11,0 meter

 » ter plaatse van stedenbouwkundige accenten: 

maximale goothoogte 8,0 meter en maximale 

nokhoogte 12,0 meter

 » gootdoorbrekingen tot 8,0 meter toegestaan, mits 

deze maximaal 40% van de gevelbreedte bedragen

bouwmassa

6,0 meter
max. goothoogte

11,0 meter
max. nokhoogte

 » kap verplicht in ensemble b en c

 » toegestane kapvormen ensemble b en c: zadeldak, 

schilddak

 » ensemble d en e kapvorm vrij of plat, gekozen 

kapvorm geldt voor hele ensemble

 » ensemble f: plat dak

dakvorm

zadeldak

schilddak

grondgebonden woningen
 » vrijstaande woningen

 » twee-onder-een-kapwoningen

 » rijwoningen

 » grondgebonden woningen: vrijstaande 

woningen, twee-onder-een-kapwoningen 

en rijwoningen

typologie

8,0 m
max. gootdoorbreking 
(mits max. 40% van 
gevelbreedte)
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 » ensemble a: aansluiten op de vormgeving en kleurstelling van de bestaande rijwoningen, rood-roodbruin

 » ensemble b en c: aansluiten op de vormgeving en kleurstelling van de bestaande rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen

 » ensemble d: donkere steen, in combinatie met lichte accenten en/of houten geveldelen in materiaaleigen kleuren

 » ensemble e: basis van donkere baksteen in combinatie met glas en staal, lichte en transparante uitstraling

 » ensemble f: aansluiten op vormgeving en kleurstelling bestaande woningen

 » in alle ensembles variatie in gevelwanden door: 

- terugspringende en uitstekende accenten in gevelwand, max. 1,50 meter. 

- verdraaiing van kaprichting 

- lichte gevelkleur

stijl, vormgeving, materiaal en kleur

ensemble a ensemble b ensemble c

ensemble d ensemble e ensemble f

5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’
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 » per ensemble een eenduidige wijze van erfafscheiding toepassen, zodat samenhang ontstaat

 » zijtuinen grenzend aan de openbare ruimte: tuinmuur met hekwerk en groen of een hoge haag

 » voortuin: een lage, gemetselde tuinmuur als plint met daarboven een haag      

of een hekwerk (hout of staal) begroeid met groen

 » begrenzing van groene ruimtes, wadi’s en/of voetpaden: schanskorven

 » tuinmuren hebben een kleur die aansluit bij het woningbouwensemble

 » per ensemble wordt maximaal één soort haag toegepast: beuk, veldesdoorn of meidoorn

erfafscheidingen en overgangen

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

opties erfafscheiding voortuinen

opties erfafscheidingen zijtuinen
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 » de profielen en openbare ruimte zijn civiel technisch uitgewerkt (zie afbeeldingen volgende pagina’s)

 » beplanting: iedere straat heeft een eigen boomsoort, ter versterking van de eigenheid en herkenbaarheid van 

de ‘eigen’ straat

 » materialen: 

 » rijbaan: betonstraatsteen, type Kelt Breccia, kleur Nero met glissando (Struyk Verwo), keperverband

 » parkeervakken: idem, in elleboogverband

 » trottoir: betontegel 0,20 x 0,20 meter, grijs

 » kering wadi: schanskorven of talud

 » verlichting: Philips Spirit Classic

openbare ruimte

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

profiel 1

bron: Grounds landschap en stedenbouw

1
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profiel 2

2

3

profiel 3

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

bron: Grounds landschap en stedenbouw

bron: Grounds landschap en stedenbouw
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profiel 4

4. Beeldkwaliteit ‘Lint’5. Beeldkwaliteit ‘Looër Enk’

5

4

profiel 5

bron: Grounds landschap en stedenbouw

bron: Grounds landschap en stedenbouw
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6

sfeerbeeld 
Deelgebied Berghege kenmerkt zich, samen met 

deelgebied Quirijn, door  een lagere dichtheid met 

grote ruime kavels voor vrijstaande woningen of 

ruime tweekappers. Voor het gebied Quirijn was een 

strak beeldkwaliteitskader ontwikkelt met jaren ‘30 

woningen. Voor deelgebied Berghege wordt gekozen 

voor meer vrijheid in de vormgeving van de woningen 

maar zoekt wel aansluiting bij de woningen van 

Quirijn. Voor het deelgebied Quirijn gelden nu de in dit 

beeldkwaliteitkader opgenomen richtlijnen. Afwijkend 

van de eerdere richtlijnen wordt meer flexibiltieit en 

vrijheid geboden in de vormgeving van de woning. 

Herkenbaar zijn van de individuele woning met een 

zekere eigenheid, vormt voor beide gebieden een 

belangrijk uitgangspunt. Samenhang ontstaat door 

een eenduidig kleurgebruik, aansluitend op Quirijn 

en Looër Enk. De eikenlaan met brede bermen met 

wadi’s zorgen voor een lommerrijk en groen beeld. Dit 

groene profiel zorgt ook voor de gewenste ruimtelijke 

samenhang in het deelgebied Berghege.

Het deelgebied Berghege west kan flexibel worden 

verkaveld. De beschikbare ruimte biedt mogelijkheden 

voor ruime diepe kavels met vrijstaande woningen 

of een forse tweekapper. Een dubbele verkaveling, 

tweede bebouwing, is echter ook mogelijk. Voor beide 

opties geldt hetzelfde sfeerbeeld en richtlijnen.

6. Beeldkwaliteit ‘Berghege’

Berghege west

Berghege oost
Quirijn

deelgebied Berghege

uitgangspunten
 » drie delen te onderscheiden: Quirijn, west en oost 

Berghege

 » Quirijn: sluit aan op bestaande woningen en 

verkavelingen

 » westelijke deel zoekt inspiratie uit deelgebied Quirijn 

maar krijgt wel meer ruimte voor experimenten 

 » oostelijke deel geeft ruimte voor experiment, 

moderner en gevarieerder beeld met zicht op 

brede waterpartij

Beeldkwaliteit Berghege & Quirijn 
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6. Beeldkwaliteit ‘Berghege’

 » de rooilijn van de woning ligt minimaal 5 meter en 

maximaal 8 meter uit de voorste erfgrens

 » het hoofdvolume staat minimaal 3 meter uit de zij-

erfgrenzen

 » ruimte tussen de hoofdbouwmassa’s is minimaal 10 

meter in verband met de veiligheidseisen voor de 

gasleiding

 » stedenbouwkundig accent toepassen op de kruising 

van de Berghegeweg en de Looër Enkweg

 » de bebouwing is georiënteerd op de Berghegelaan
 » Berghege west twee opties:               

      a) ruime, diepe kavels  
      b) 2e lijns bebouwing met oriéntatie op de openbare ruimte

 » bebouwing op de hoeken, die aan twee zijden grenst aan de openbare ruimte, heeft een dubbele ori-
entatie

 » de nokrichting is “flexibel” of evenwijdig aan de straat, maar niet om en om

positie van de bebouwing oriëntatie van de bebouwing

stedenbouwkundig accent

Berghege west: optie a Berghege oost

oriëntatie 

Looër Enkweg

Looër Enkweg

Berghegelaan

C
a

na
dasingel

Looër Enkweg

Berghege oost

Berghegelaan

C
a

na
dasingel

Looër Enkweg

Berghege west: optie b

Quirijn
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 » grondgebonden woningen: vrijstaande woningen 

en twee-onder-een-kapwoningen

 » bungalows en vrijstaande patiowoningen zijn ook 

toegestaan

typologie

grondgebonden woningen
 » vrijstaande woningen

 » twee-onder-een-kappers

 » bungalows

 » vrijstaande patiowoningen

6. Beeldkwaliteit ‘Berghege’

 » Quirijn: kap verplicht

 » Berghege west: plat dak, lessenaarsdak of zadeldak. 

Max. twee uitzonderingen met afwijkende dakvorm 

toegestaan 

 » Berghege oost: vrije dakvorm

dakvorm

 » maximale goothoogte 6,0 meter

 » maximale nokhoogte 10,0 meter

 » ter plaatse van stedenbouwkundige accenten: 

maximale goothoogte 6,0 meter en maximale 

nokhoogte 12,0 meter

bouwmassa

6,0 meter
max. goothoogte

10,0 meter
max. nokhoogte

zadeldak

plat dak

lessenaarsdak



Kwal i teitskader | Leesten-Oost,  Zutphen | SAB 31

6. Beeldkwaliteit ‘Berghege’

 

 » Quirijn: aansluiten op vormgeving en kleurstelling bij bestaande woningen. Donkere baksteen, brede 

overstekken, witte accenten. Naast traditionelere bouw ook moderne uitvoeringen geïnspireerd op jaren 30 

woning mogelijk.

 » Berghege west: aansluiten op de bestaande woningen Quirijn. Donkere baksteen, hout, brede overstekken, 

witte accenten. Naast traditionelere bouw ook moderne uitvoeringen mogelijk.

 » Berghege oost: vrijheid ten aanzien van de vormgeving. Samenhang door donker terughoudend kleurgebruik. 

Lichtere accenten of één verbijzondering in strook mogelijk.  

Kenmerken:

 »  individueel herkenbare woningen

 » eigentijds, duurzaam, ecologisch en transparant

stijl, kleur en vormgeving
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 » zijtuin en achtertuin grenzend aan de openbare ruimte: een gemetselde tuinmuur (ong. 0,40 meter hoog) als 

plint met daarboven een haag of een modern hekwerk (hout of staal) max. 2.00 meter hoog, begroeid met 

groen

 » tuinmuren hebben een kleur die aansluit bij de woning max. 2.00 meter hoog

 » voortuin: haag van beuk of veldesdoorn max.1.00 meter hoog

erfafscheidingen en overgangen
 » basisprofiel: trottoir - groene berm of wadi - rijweg - 

parkeren op eigen erf en langs de weg

 » beplanting: eikenlaan

 » materialen: 

 » rijbaan: betonstraatsteen, type Kelt Breccia, 

kleur Nero met glissando (Struyk Verwo), 

keperverband

 » parkeervakken: idem, in elleboogverband

 » trottoir: betontegel 0,20 x 0,20 m, grijs

openbare ruimte

opties erfafscheiding voortuinen

opties erfafscheidingen zijtuinen

6. Beeldkwaliteit ‘Berghege’
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7

7. Duurzaamheid inspiratie

Duurzaamheid inspiratie

Zonnepanelen
 » zonnepanelen mee ontwerpen in totaal van de 

woning

 » zonnepanelen toepassen in straatmeubilair 

Groene daken en gevels
 » verkleind wateropvang in openbare ruimte

 » intergreren in totaalontwerp woning

Faunavriendelijk maatregelen
 » openingen creeëren voor vleermuizen, huismussen, 

zwaluwen

 » aanleg hagen

 » extensief beheer bermen 

Water 
 » hemelwater zichtbaar afvoeren

 » dakwater opvangen t.b.v.  bewateren tuin

 » water bergen en afvoeren via wadi’s  

Oplaadpunten 
 » meenemen als onderdeel van de openbare ruimte 

 » passend in gekozen lijn voor straatmeubilair




