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Stedenbouwkundig plan Nieuwveense Landen 1:20.000

1.1 Aanleiding

Aan noordwestzijde van Meppel realiseert de gemeente Meppel
de uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. In 2008 is de Gebieds-
visie Nieuwveense Landen vastgesteld. Hierin zijn thematische 
en programmatische uitgangspunten benoemd en is de 
ruimtelijke ambitie verwoord voor de de bouw van circa 3000 
woningen. Op basis van de Gebiedsvisie is op 26 april 2011 het 
Stedenbouwkundig Plan Nieuwveense Landen vastgesteld. Dit is 
een samenhangend document voor de hoofdstructuur van de wijk 
op basis waarvan verschillende deelplannen worden uitgewerkt.  
De eerste uitwerking (deelplan 1) van het stedenbouwkundig 
plan is het gebied direct ten westen van de Nijeveensewegbuurt, 
op de plankaart van het Stedenbouwkundig Plan Nieuwveense 
Landen hiernaast aangeven met een oranje kader. Dit zijn de 
eerste twee buurten van de woonmilieus Centrumwonen en 
Broeklanden. De uitwerking resulteert in het Verkavelingsplan 
Centrumwonen en Broeklanden, deze is tegelijk met het Steden-
bouwkundig Plan vastgesteld op 26 april 2011. Het verkavelings-
plan is een samenhangende plan voor de stedenbouwkundige 
structuur en inrichting van de buurten. Het is een kaderstellend 
document dat harde randvoorwaarden bevat, maar is ook een 
inspiratiedocument dat in woord en beeld het karakter ofwel de 
identiteit van de twee nieuwe Meppeler buurten beschrijft. Het
Verkavelingsplan Centrumwonen en Broeklanden voorziet 
in de bouw van 444 woningen in verschillende woningbouw-
categorieën. 
 
Beeldkwaliteitplan 
Om de ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van 
Nieuwveense Landen te realiseren is het voorliggende Beeld-
kwaliteitplan Centrumwonen en Broeklanden ontwikkeld. Het 

verkavelingsplan legt in grote mate de ligging van wegen, water- 
en groenstructuur en de bouwvlakken vast. Daarbij schetst het 
voor de twee woonbuurten een impressie van de architectuur 
van de woningbouw. Het beeldkwaliteitplan gaat hierin verder 
en legt in randvoorwaarden het architectonisch beeld van de 
woningbouw en de relatie van de woningen met de openbare 
ruimte vast en geeft een impressie van de openbare ruimte. Het
is daarmee een uitwerking van de architectuurbeelden die zijn
geschetst in het verkavelingsplan. Het beeldkwaliteitplan defini-
eert ook voor de werkkavels bij de werkboerderij het architecto-
nisch beeld en geeft hiervoor randvoorwaarden.  
Het beeldkwaliteitplan is vooral een inspiratiedocument, maar 
geeft waar dat noodzakelijk is minimale beeldkwaliteitseisen. 
Het is aan architecten, ontwikkelaars en aannemers om 
definitief invulling te geven aan de eerste twee woonbuurten van 
Nieuwveense Landen. 
 
Het voorliggende Beeldkwaliteitplan Centrumwonen en 
Broeklanden geeft inzicht in: 

de onderverdeling van de woonbuurten Centrumwonen en • 
Broeklanden in verschillende beeldthemagebieden;
de definitie van de Werkboerderij in de Parkzone als • 
afzonderlijk beeldthemagebied; 
de karakteristieken van de verschillende beeldthema-• 
gebieden; een beschrijving van de sfeer en de structuur van 
het gebied;
de verschillende aspecten van beeldkwaliteit per beeldthema-• 
gebied met ondermeer rooilijnen, bouwhoogten, oriëntatie, 
materialisering en vormgeving van erfafscheidingen;
de uitstraling van de openbare ruimte in Centrumwonen en • 
Broeklanden. 

1  INLEIDING
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1.2   Planproces

Zowel het Verkavelingsplan als het Beeldkwaliteitplan Centrum-
wonen en Broeklanden is opgesteld binnen het projectteam 
Nieuwveense Landen. Dit is een gemeentelijk projectteam 
waarin verschillende disciplines betrokken zijn. De basis voor 
het opstellen van het beeldkwaliteitplan is het vastgestelde 
Verkavelingsplan Centrumwonen en Broeklanden. Tijdens de 
ontwikkeling van zowel het verkavelingsplan als het beeld-
kwaliteitplan is woningcorporatie WoonConcept informatief 
betrokken. 
Het beeldkwaliteitplan geeft randvoorwaarden voor de vastgoed-
ontwikkeling in Nieuwveense Landen en wordt daarom onderdeel 
van de gemeentelijke welstandsnota. De themakaarten in de 
hoofdstukken 3.6, 4.7 en 5.3 gelden als de formele toetsings-
kaders. Het beeldkwaliteitplan is daarmee een belangrijke 
leidraad voor de gemeente Meppel en ontwikkelende partners bij 
de verwezenlijking van ruimtelijke kwaliteit. 
 
De volgende stap naar realisatie van de eerste woningen van 
Nieuwveense Landen is de ontwikkeling van bouwplannen. 
Parallel hieraan wordt het inrichtingsplan opgesteld voor de 
openbare ruimte van Centrumwonen en Broeklanden. Ten 
behoeve van de procesbegeleiding van de verschillende bouw-

plannen en het inrichtingsplan wordt een kwaliteitsteam 
ingesteld. In dit kwaliteitsteam nemen onder andere plaats; een 
vertegenwoordiger van welstand, de stedenbouwkundige, de 
projectleider en een vergunningverlener (WABO).

1.3  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 eerst het 
verkavelingsplan toegelicht. Allereerst wordt het planconcept 
beschreven wat resulteert in het stedenbouwkundig ontwerp. 
De ambities van de de twee woonbuurten Centrumwonen 
en Broeklanden en de openbare ruimte worden toegelicht. 
De hoofdstukken 3 en 4 beschrijven de beeldkwaliteitcriteria 
van respectievelijk Centrumwonen en Broeklanden. Beide 
hoofdstukken beginnen met een algemene beschrijving van de 
woonbuurt en de verdeling in verschillende beeldthemagebieden. 
Hierna wordt per beeldthemagebied de essentie van de 
beeldkwaliteit beschreven. Beide hoofdstukken eindigen 
met themakaarten van de verschillende aspecten van de 
beeldkwaliteit. Hoofdstuk 5 legt de ambities voor de werkkavels 
bij de werkboerderij vast. Ook dit hoofdstuk eindigt met 
architectonische randvoorwaarden. Hoofdstuk 6 ten slotte geeft 
een impressie van de uitwerking van de openbare ruimte.

Impressie huidige situatie Nieuwveense Landen 99
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2.1 Planconcept

Het plangebied van de eerste twee buurten van Nieuwveense 
Landen ligt in het veenweidegebied aan de zuidzijde van het 
lintdorp Kolderveen. Het is een groot open weidegebied voorzien 
van een regelmatig patroon van kleine sloten en langere griften, 
met aan de horizon de kerktoren van Kolderveen. Het gebied 
is langzaam ‘verwijderd’ geraakt van de kern Meppel. Tot ver in 
de 20e eeuw vormde de Zomerdijk langs de noordzijde van het 
Meppelerdiep een subtiele grens tussen Meppel en Kolderveen. 
In de jaren ‘10 van de vorige eeuw werd de Nijeveenseweg 
aangelegd en hieraan werden in de jaren ‘30 de woningen 
langs de Nijeveenseweg gebouwd. Nadat de nieuwe noordelijke 
rondweg om Meppel begin jaren ‘60 gereed kwam, verschoof de 
grens van de Zomerdijk naar deze nieuwe N375. Vervolgens is 
vanaf de jaren ‘60 het gebied langs het Meppelerdiep, tussen de 
kern van Meppel tot aan de N375 ontwikkeld tot bedrijventerrein 
Oevers. De Nijeveensewegbuurt, de watertoren en de bebouwing 
langs de Steenwijkerstraatweg vormen binnen deze brede zone 
van bedrijvigheid een smalle corridor met relicten van de oude 
verbinding tussen de kern van Meppel en haar buitengebied. 
 
In het Stedenbouwkundig plan Nieuwveense Landen is aange-
geven dat de wijk voor Meppel de sprong over het Meppelerdiep 
en Drentsche Hoofdvaart is. “Nieuwveense Landen voorziet 
Meppel van een nieuwe stadscontour waardoor contact ontstaat 
met de bijzondere landschappen ten noorden en westen van 
de stad”. Tegelijkertijd is aangegeven dat er in de loop van de 
afgelopen eeuw een ‘verwijdering’ heeft plaatsgevonden tussen 
deze bijzondere landschappen en de stad. De ligging van het 
plangebied aansluitend aan de Nijeveensewegbuurt en de smalle 

corridor naar de binnenstad van Meppel maken het daarom 
belangrijk om in te zetten op versterking van de plek als letterlijke 
verbinding tussen Meppel en buitengebied. Respect voor de 
bestaande bebouwing, groen en routes zijn randvoorwaarde voor 
de ontwikkeling van een nieuw, vitaal en gevarieerd stadsdeel 
ingebed in een karakteristiek landschap. 
 
De stippellijn op de luchtfoto hiernaast geeft het plangebied 
van de deelgebieden Centrumwonen (Ce1) en Broeklanden 
(Br4) weer. De westgrens van het gebied wordt bepaald door 
de Kolderveense Oostergrift, de zuidgrens globaal door de 
milieucontour van het bedrijventerrein Oevers, de oostgrens door 
de Nijeveensewegbuurt en de noordgrens door de toekomstige 
westelijke ontsluitingsweg. 
Een goede aansluiting op en de overgang naar de omgeving 
is belangrijk. Hierbij gaat het concreet om de aansluiting op de 
Nijeveensewegbuurt en de geplande centrumvoorzieningen, de 
toekomstige parkzone met de werkboerderij aan de zuidzijde, 
de aansluiting op de hoofdontsluiting en de Kolderveense 
Oostergrift. 
Het plangebied heeft twee karakteristieke groenelementen, dit 
zijn: de zware bomenrij langs de Nieuwe Nijeveenseweg en de 
(kleinere) boomsingel op de grens tussen Ce1 en Br4. Beide 
bestaande groenelementen zijn ingepast in het verkavelingsplan. 
Bijzonder in het plangebied is tevens de hoekverdraaiing in de 
bestaande landbouwkavels. Dit is de enige plek in Nieuwveense 
landen waar dit aanwezig is en in de opzet van de nieuwe 
buurtjes, het onderscheid tussen de twee woonmilieus en de 
combinatie met de functie van de werkboerderij is dit benut en 
zichtbaar gemaakt.

2  VErkAVELINGSPLAN
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2.  Landschap
De overgang tussen het hogere oostelijke deel naar 
het lagere westelijke deel zorgt voor een land-
schappelijke variatie en ruimtewerking waardoor in 
hoofdzaak twee type woonmilieus (ofwel buurten) 
onderscheiden worden: Centrumwonen en Broek-
landen. Daarbinnen is de variatie op de verschillende 
overgangen benut.

3.  Boomsingels, boerderijen en de grift
Bestaande groenelementen en bebouwing en de
cultuurhistorische grift zijn de formele dragers van het 
plan. Ze worden gehandhaafd en vormen de directe 
aanleiding voor de hoofdstructuur van de buurten. 

1.  Nijeveensewegbuurt
De kenmerken van dit dorpse woonmilieu en de 
situering aan de historische verbindingen met de kern 
van Meppel maken de Nijeveensewegbuurt tot een 
ruimtelijk en functioneel ankerpunt.

6.  Parkzone
De parkzone zorgt voor de landschappelijke in-
bedding: de relatie met het omliggende landschap 
én de verbindingen met de stad. De randen van de 
buurten worden ruimtelijk vormgegeven met herken-
bare groenelementen zoals weides, boomgroepen, 
boomsingels en sloten. De verbinding met de stad 
krijgt inhoud door toevoeging van (woon) werkkavels.

5.  Waterstructuur
De hoofdwatergang ligt aan de noordzijde van beide 
buurten en volgt de stedenbouwkundige structuur 
van de wijk. De secundaire watergang presenteert 
Broeklanden in het landschap als ‘nat’ woonmilieu 
en Centrumwonen liggend op de overgang naar het 
‘droge’ woonmilieu. 

7.  Centrumwonen
Een dorps woonmilieu aansluitend op de Nijeveense- 
wegbuurt en de geplande centrumvoorzieningen. 
Gevarieerde woonblokken vormen korte doorzichten 
naar intieme straten en pleintjes.

12



4.  Ontsluiting 
De hoofdontsluiting ligt aan de noordzijde van beide 
buurten en volgt de stedenbouwkundige structuur van 
de wijk. De buurtontsluiting volgt de stedenbouw-
kundige structuur van de buurt en is hier een 
integraal onderdeel van.

Totaalbeeld
8.  Broeklanden
Een ontspannen groen woonmilieu waarin de be-
bouwing op eilanden in het voormalige weideland-
schap ligt. Dit onderliggende landschap is herkenbaar 
in de maatvoering van de woonblokken en over de 
gehandhaafde sloten ontstaan typische lange door-
zichten. 

1313
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2.2 Stedenbouwkundig ontwerp

Nieuwveense Landen is gebaseerd op de kenmerken van het 
landschap. De woonmilieus zijn hierop afgestemd en hebben 
een herkenbare stedenbouwkundige typologie. De eerste twee 
buurten liggen in het westelijke deel van de wijk. Dit is het ‘natte’ 
en ‘rationeel’ vormgegeven Nieuwveense Landen. De bestaande 
sloten en watergangen in het gebied bepalen overal het beeld en 
de kwaliteit van de woonomgeving: wonen op en aan het water, 
plekken aan het water met routes langs en over het water. Het 
landschap is dominant en daarin ligt de bebouwing als eilanden 
ingebed.  
Daarnaast grenst het plangebied aan de oostzijde aan de 
bestaande lintbebouwing van de Nijeveenseweg. Hier raakt het 
plangebied in de invloedssfeer van het ‘droge - landschappelijk’ 
vormgegeven Nieuwveense Landen. Het benutten en 
versterken van die gradiënt en zichtbaar maken in de identiteit 
van verschillende plekken is een belangrijk uitgangspunt. 
De Nijeveensewegbuurt vormt hierin een ankerpunt voor het 
Centrumwonen. In de parkzone tussen het plangebied en de 
N375 blijven de bestaande kavels en sloten dominant in het 
beeld. De nieuwe bebouwing voegt zich in dit aanwezige patroon. 
Het landschap ‘dringt’ tussen de eilanden de wijk binnen. In 
de Broeklanden in de vorm van watergangen en wadi’s en in 
Centrumwonen via straten, pleintjes en plantsoenen. Bij deze 
laatste is er al aansluiting bij de Nijeveensewegbuurt en is 
het landschap al minder dominant, echter de watergang door 
Centrumwonen volgt en representeert het landschap nadrukkelijk. 
 
De woonmilieus Centrumwonen en Broeklanden worden, 
naast de interpretatie van het onderliggende landschap, ook 
gevormd door een variatie aan woningcategorieën, typolo-
gieën, architectuur en inrichting van de openbare ruimte. 

Binnen de woonmilieus zijn op genoemde onderdelen 
steeds lichte verschillen en variaties aangebracht zodat 
buurten, straten, pleinen en erven echt herkenbaar worden. 
De woonmilieus vormen een belangrijke bijdrage aan een 
(sociaal) duurzame ontwikkeling van Nieuwveense Landen. Om 
verder inhoud te geven aan dit duurzaamheidsaspect wordt 
zoveel mogelijk getracht functies te mengen. De geplande 
centrumvoorzieningen aan de oostzijde, aansluitend aan de 
Nijeveensewegbuurt vormen hiervoor een belangrijke aanleiding. 
In het verkavelingsplan worden aanzetten gegeven om hier 
ruimtelijk en functioneel op aan te sluiten, bijvoorbeeld met een 
geclusterd programma zorgwoningen in Centrumwonen, een 
woon-werkwoning en enkele werkkavels, de mogelijkheid binnen 
het bestemmingsplan om te werken aan huis, stimulering van 
(C)PO en ten slotte de situering van enkele bedrijfskavels in de 
parkzone aansluitend aan de werkboerderij.  
 
Naast functionaliteit en veiligheid draagt ook de verkeersont-
sluiting voor een belangrijk deel bij aan de ervaring, de 
herkenning en de verbinding van functies binnen de wijk. De 
verkeersstructuur en de stedenbouwkundige structuur van 
Centrumwonen en Broeklanden zijn daarom zoveel mogelijk 
volgend aan elkaar en de verschillende verkeerssoorten 
gecombineerd. Het is mogelijk om met de auto van buurt naar 
buurt te rijden zonder eerst naar de hoofdontsluiting te rijden. 
De fietser staat echter centraal en fietspaden vormen de snelste 
verbindingen binnen de buurten en tussen deze buurten en de 
aanliggende Meppeler stadsdelen. Voetgangersverbindingen 
doorkruisen het gehele plangebied; ze zijn sociaal veilig en 
gevarieerd vormgegeven. 
 
In de volgende paragrafen worden de beide buurten, Centrum-
wonen en Broeklanden, en de openbare ruimte kort beschreven.

Verkavelingsplan Centrumwonen en Broeklanden 1515
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2.3 Centrumwonen

Centrumwonen is een intiem kleinstedelijk woonmilieu in het 
hart van Nieuwveense Landen aansluitend op de kenmerken 
en kwaliteiten van de bestaande lintbebouwing van de 
Nijeveensewegbuurt. De openbare ruimte wordt gevormd door 
een aaneengesloten reeks herkenbare ruimtetypes: straat, 
steeg, stoep, plein, hof en (stads)tuin. Een vaste rooilijn die 
binnen kleine marges direct grenst aan de openbare ruimte is 
het uitgangspunt. De overgangszone die hierdoor ontstaat, moet 
zorgvuldig worden vormgegeven. Langs de randen van de buurt 
neemt de rooilijn meer afstand tot de erfgrens waardoor tuinen 
de overgang en verbinding met het landschap verzachten. De 
hoekverdraaiing in het onderliggende kavelpatroon is benut 
om Centrumwonen op te delen in twee kleinere buurtjes. De 
watergang volgt de ‘breuklijn’ die op deze manier ontstaat. 
De gevarieerde opbouw van de openbare ruimte en de 
herkenbaarheid van individuele woningen geeft mogelijkheden 
om een groot aantal interessante doorkijkjes te maken: op een 
bijzonder huis, een begroeide zijgevel, een groene plek. 
De bebouwing is duidelijk geordend in blokken en bij voorkeur 
met gesloten hoekoplossingen. Schakeling van verschillende 
woningcategorieën is uitgangspunt. De variatie van de gevels 
wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald. Vrijstaande of 
geschakelde woningen zijn in de minderheid, maar dragen bij 
aan de variatie. De woningen staan echter wel in de rooilijn van 
het belendende bouwblok en wanneer hier van wordt afgeweken 
neemt een gemetselde tuinmuur of stalen tuinhek de plek van de 
rooilijn in. Het is de opgave om de tuinen als verborgen groene 
oases te laten bijdragen aan het groene beeld van de buurt. 
Geparkeerde auto’s zijn nauwelijks zichtbaar. De meeste auto’s 
staan geparkeerd op parkeerhoven en parkeerstraten achter de 
woningen.  
De bebouwing op de (woon) werkkavels aan de zuidoostzijde van 
de buurt passen in maat en schaal bij de buurt en geven door een 
iets afwijkende korrelgrootte of architectuur variatie in het beeld. 
Zij dragen bij aan een gemengd woonmilieu en representeren de 
buurt op een belangrijk zichtpunt. 

Sfeerbeelden Centrumwonen Beeldmerk Centrumwonen 1717
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2.4 Broeklanden

In de Broeklanden liggen de woningen op ‘eilanden’ in het 
weidelandschap. Het landschap is dominant in het beeld en 
dringt diep door tussen de eilanden met stroken grasland of 
sloten. Op de grasvelden en wadi’s tussen de woningen kan 
worden gespeeld, gewandeld, etc. De overwegende kavelrichting 
is zuid-noord en volgt het slotenpatroon. Hierdoor ontstaan de 
typische lange doorzichten naar de omgeving. In de ruimte tussen 
de zuidelijke en noordelijke woonblokken van de Broeklanden is 
om die reden een verschuiving (bajonet) in het beeld gemaakt, 
de zuid-noord lijn blijft daardoor dominant. In de groene ruimtes 
tussen de eilanden worden routes en plekken gemaakt. De 
bebouwingswanden hebben een beeld ondersteunende rol 
naar het groen of het water. De overgang is heel geleidelijk en 
in de gevelwanden is daardoor meer eenheid in vormgeving 
en materialisering. De kap heeft een belangrijke rol in de 
ruimtebeleving en heeft een flink overstek. De bebouwing is 
geschakeld in korte rijen. De rooilijnen van deze rijen verspringen 
om de ruimtewerking in de openbare ruimte te versterken. 
Complete woningrijen vormen op die manier accenten in de 
ruimte. De tuin of het terras vormt de overgang tussen privé en 
openbaar en heeft bij voorkeur een begroeide afscherming. 
Woningcategorieën zijn enigszins gebundeld; meerdere dure 
woningen bij elkaar, meerdere goedkopere, enzovoorts. en zijn 
daarmee herkenbaar. Lange rijen van dezelfde woningen zijn 
echter voorkomen, de menselijke maat is uitgangspunt. 
De hoeveelheid verharding in de buurt is tot een minimum 
beperkt. De eilanden worden ontsloten door een straat in het 
midden van het eiland. De straat heeft het karakter van een 
woonerf en vanaf deze straat zijn de woningen via een tuin 
bereikbaar. Er wordt hoofdzakelijk op eigen terrein geparkeerd en 
de overgang tussen straat en tuin via de parkeerplaats vormt een 
belangrijke ontwerpopgave. De straat is eenvoudig en doelmatig 
ingericht.

Sfeerbeelden Broeklanden Beeldmerk Broeklanden 1919
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Hoofdontsluiting

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte hoofdontsluiting 4179m2 46,7%
Oppervlakte buurtverharding 113m2 1,3% 238-238-238
Oppervlakte fietspaden 119m2 1,3%
Oppervlakte groen 4506m2 50,4% 165-232-128
Oppervlakte water 26m2 0,3% 139-186-240
Oppervlakte plangebied 8943m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Totaal aantal woningen 0 0%

Wekkavels Aantallen

Dichtheid
Woningen 0
Oppervlakte (ha) 0,894ha
Dichtheid 0wo/ha

Griftzone

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte hoofdontsluiting 4m2 0,0%
Oppervlakte fietspaden 150m2 1,0%
Oppervlakte brug 28m2 0,2% 241-201-147
Oppervlakte groen 12502m2 83,5% 165-232-128
Oppervlakte water 2292m2 15,3% 139-186-240
Oppervlakte plangebied 14977m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Totaal aantal woningen 0 0%

Werkkavels Aantallen

Dichtheid
Woningen 0
Oppervlakte (ha) 1,498ha
Dichtheid 0wo/ha

Parkzone

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte buurtverzamelwegen 155m2 0,3% 221-221-221
Oppervlakte buurtverharding 603m2 1,0% 238-238-238
Oppervlakte fietspaden 2599m2 4,2%
Oppervlakte brug 143m2 0,2% 241-201-147
Oppervlakte uitgeefbaar woningbouw 12m2 0,0% 225-249-171
Oppervlakte uitgeefbaar werkkavels 3373m2 5,5%
Oppervlakte groen 46238m2 74,8% 165-232-128
Oppervlakte water 5958m2 9,6% 139-186-240
Oppervlakte helofytenfilter 2780m2 4,5%
Oppervlakte plangebied 61859m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Totaal aantal woningen 0 0%

Werkkavels Oppervlakte
werkkavels 2

Dichtheid
Woningen 0
Oppervlakte (ha) 6,186ha
Dichtheid 0wo/ha

Br4

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte hoofdontsluiting 42m2 0,0%
Oppervlakte buurtverzamelwegen 2279m2 2,5% 221-221-221
Oppervlakte buurtverharding 12629m2 14,1% 238-238-238
Oppervlakte fietspaden 2087m2 2,3%
Oppervlakte parkeerhoven 1825m2 2,0% 170-170-170
Oppervlakte brug 65m2 0,1% 241-201-147
Oppervlakte uitgeefbaar woningbouw 50860m2 56,6% 225-249-171
Oppervlakte groen 19108m2 21,3% 165-232-128
Oppervlakte water 925m2 1,0% 139-186-240
Oppervlakte plangebied 89820m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Grondgebonden huur betaalbaar 17 10,4% 221-0-0
Grondgebonden huur middelduur 13 8,0% 221-0-0
Grondgebonden huur duur 9 5,5% 221-0-0
Grondgebonden koop starters 6 3,7% 221-0-0
Grondgebonden koop betaalbaar 17 10,4% 221-0-0
Grondgebonden koop middelduur 1 4 2,5% 221-0-0
Grondgebonden koop middelduur 2 1 0,6%
Grondgebonden koop middelduur 3 29 17,8%
Grondgebonden koop duur 31 19,0% 221-0-0
Grondgebonden koop zeer duur 20 12,3% 221-0-0
Appartementen koop starters 8 4,9%
Appartementen koop betaalbaar 8 4,9%
Totaal aantal woningen 163 100%

Werkkavels Aantallen
woon\werkkavels 0

Dichtheid
Woningen 163
Oppervlakte (ha) 8,982 ha
Dichtheid 18,1 wo/ha

Ce1

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte hoofdontsluiting 123m2 0,1%
Oppervlakte buurtverzamelwegen 4582m2 3,8% 221-221-221
Oppervlakte buurtverharding 17930m2 14,9% 238-238-238
Oppervlakte fietspaden 2863m2 2,4%
Oppervlakte parkeerhoven 4387m2 3,7% 170-170-170
Oppervlakte brug 277m2 0,2% 241-201-147
Oppervlakte uitgeefbaar woningbouw 55904m2 46,6% 225-249-171
Oppervlakte uitgeefbaar werkkavels 541m2 0,5%
Oppervlakte groen 24549m2 20,5% 165-232-128
Oppervlakte groen bestaand 1025m2 0,9% 255-255-255
Oppervlakte water 7782m2 6,5% 139-186-240
Oppervlakte plangebied 119963m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Grondgebonden huur betaalbaar 21 7,5% 221-0-0
Grondgebonden huur middelduur 17 6,0% 221-0-0
Grondgebonden huur bijzonder 16 5,7% 221-0-0
Grondgebonden koop starters 12 4,3% 221-0-0
Grondgebonden koop betaalbaar 31 11,0% 221-0-0
Grondgebonden koop middelduur 1 12 4,3% 221-0-0
Grondgebonden koop middelduur 2 4 1,4%
Grondgebonden koop middelduur 3 45 16,0%
Grondgebonden koop duur 33 11,7% 221-0-0
Appartementen huur betaalbaar 43 15,3%
Appartementen huur middelduur 21 7,5%
Appartementen huur duur 6 2,1%
Appartementen huur bijzonder 9 3,2%
Appartementen koop starters 3 1,1%
Appartementen koop betaalbaar 6 2,1%
Appartementen koop middelduur 2 0,7%
Totaal aantal woningen 281 100%

Werkkavels Aantallen
woon/werkkavels 1

Dichtheid
Woningen 281
Oppervlakte (ha) 11,996 ha
Dichtheid 23,424 wo/ha

Werkboerderij

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte buurtverzamelwegen 1352m2 16,0% 221-221-221
Oppervlakte uitgeefbaar werkkavels 2538m2 30,1%
Oppervlakte groen 3418m2 40,5% 165-232-128
Oppervlakte water 135m2 1,6% 139-186-240
Oppervlakte bestaande bebouwing 986m2 11,7%
Oppervlakte plangebied 8428m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Totaal aantal woningen 0 0%

Werkkavels Aantallen
werkkavels 4

Dichtheid
Woningen 0
Oppervlakte (ha) 0,843ha
Dichtheid 0wo/ha

Hoofdwatergang

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage RGB kleuren
Oppervlakte hoofdontsluiting 50m2 0,4%
Oppervlakte buurtverzamelwegen 243m2 1,7% 221-221-221
Oppervlakte buurtverharding 2m2 0,0% 238-238-238
Oppervlakte fietspaden 117m2 0,8%
Oppervlakte brug 187m2 1,3% 241-201-147
Oppervlakte groen 7248m2 51,6% 165-232-128
Oppervlakte water 6204m2 44,2% 139-186-240
Oppervlakte plangebied 14051m2 100%

Woningtype Aantallen Percentage
Totaal aantal woningen 0 0%

Werkkavels Aantallen

Dichtheid
Woningen 0
Oppervlakte (ha) 1,405ha
Dichtheid 0wo/ha
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2.5  Verkeer, groen, water en openbare ruimte

De Nijeveenseweg vormt de ontsluiting tussen Nijeveen en 
Meppel en is tevens de hoofdontsluiting van Nieuwveense 
Landen. De westelijke tak van de Nijeveenseweg buigt net voor 
het hart van de wijk in de richting van de rotonde bij de N375 
en de Handelsweg. De hoofdontsluiting wordt ingericht als een 
50 km/uur weg met gescheiden rijbanen en een vrijliggend 
fietspad. Vanaf de hoofdontsluiting worden Centrumwonen en 
Broeklanden op twee plaatsen ontsloten, namelijk ter plaatse van 
de bestaande elzensingel en de Kolderveense Oostergrift. De 
buurtverzamelwegen en de woonstraten worden ingericht als 30 
km/uur weg. Auto en fiets bevinden zich op dezelfde weg en er 
zijn geen voorrangsregelingen ingesteld. Voetgangers  bevinden 
zich langs deze straten op een voetpad. 
 
De groen- en waterstructuur versterkt de stedenbouwkundige 
opzet van Centrumwonen en Broeklanden. Het benutten en 
versterken van de gradiënt tussen ‘nat en ‘laag’ naar het meer 
‘droge’ milieu rondom de Nijeveensewegbuurt en deze zichtbaar 
maken in de identiteit van verschillende plekken is een belangrijk 
uitgangspunt. De groenstructuur kent daardoor een tweedeling 
naar milieutype. In de Broeklanden wordt aangesloten op de 
parkzone en het onderliggende landschap met kavelsloten. De 
soortenkeuze voor de beplanting is daarom afgestemd op het 
boerenerf en de slootkant.  
Centrumwonen is meer een kleinstedelijk woonmilieu, waarbij 
de inrichting van de openbare ruimte aansluit bij de bestaande 
Nijeveensewegbuurt. De soortenkeuze voor de beplanting is 
afgestemd op kleine voor- en zijtuinen, geveltuinen, maar ook 
(verscholen) hoven. Er wordt hierbij aansluiting gezocht bij de 
tuinachtige wereld aan de oostzijde van de Nijeveensewegbuurt. 
In zowel Centrumwonen als Broeklanden worden geen 
laanstructuren gemaakt. Bomen staan veel meer ‘losjes’ 
gesitueerd in lineair- of groepsverband. In grote lijnen is het beeld 
van de groenstructuur binnen de buurten gecultiveerd en het 
bijbehorende beheer intensief. De bestaande bomen (abelen) 

langs de Nieuwe Nijeveenseweg worden grotendeels behouden 
en refereren naar de kenmerkende noord-zuid oriëntatie in het 
gebied. Een deel van de bomenrij moet worden verwijderd, maar 
met een nieuwe aanplant zal de groenstructuur hersteld worden.  
De elzensingel tussen Centrumwonen en Broeklanden heeft 
eenzelfde functie en oriëntatie als de abelen. De elzensingel blijft 
gehandhaafd, maar wordt verder aangevuld met elzenstoelen tot 
aan de werkboerderij.  
De Kolderveense Oostergrift heeft een beperkt profiel en om 
de grift herkenbaar te maken wordt het profiel verbreed met 
groene stroken aan weerszijden van het water. De inrichting is 
terughoudend en sober; grasland met enkele solitaire bomen. 
 
Voor de vormgeving van de watergangen is uitgegaan van het 
zoveel mogelijk handhaven van het bestaande slotenpatroon in 
maatvoering en oriëntatie. In afwijking hierop is er voor gekozen 
om de nieuwe (hoofd)watergangen zoveel mogelijk vloeiend en 
landschappelijk vorm te geven. De bestaande sloten vormen 
hierdoor meer ‘lijnen’ en de nieuwe watergangen ‘plekken’.   
 
De inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij de 
stedenbouwkundige opzet van Centrumwonen en de 
Broeklanden. De samenhang tussen de inrichting van de 
openbare ruimte, de groen- en waterstructuur en de architectuur 
bepaalt immers in belangrijke mate de herkenbaarheid en 
identiteit van buurt en wijk. Tegelijkertijd moet de openbare ruimte 
als vanzelfsprekend functioneel en duurzaam zijn en passen 
binnen de gestelde normbudgetten. De hoofdontsluiting zal 
worden uitgevoerd in asfalt en het uitgangspunt bij de inrichting 
van de twee buurten is dat de bestratingen worden uitgevoerd 
met gebakken klinkers. De kleur- en soortenkeuze van de 
klinkers, de bestratingspatronen worden in het inrichtingsplan 
verder uitgewerkt. Hierin zullen ook keuzes gemaakt worden 
of alle bestratingen in gebakken klinkers worden uitgevoerd 
of dat bijvoorbeeld de pleintjes, parkeervakken, rabatstroken, 
voetpaden met andere materialen worden vormgegeven.

Verkavelingsplan Centrumwonen en Broeklanden, openbare ruimte 2121
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3.1 Beeldthemagebieden

De eerste woonbuurt van Centrumwonen heeft een duidelijk 
te onderscheiden identiteit binnen Nieuwveense Landen. 
Centrumwonen is een intiem kleinstedelijk woonmilieu aansluitend 
op de kenmerken en kwaliteiten van de Nijeveensewegbuurt en 
het toekomstige voorzieningencentrum. Afhankelijk van de ligging 
aan verschillende groen- en wegenstructuren, komen binnen dit 
milieu architectonische nuanceverschillen voor. Dit gegeven biedt 
aanleiding voor de definitie van een viertal beeldthemagebieden: 
pleinenreeks, hoofdontsluiting, groene linten en parkzone. 
 
De identiteit van Centrumwonen manifesteert zich het meest 
helder in het binnengebied, in de aaneengesloten reeks 
van straatjes, pleinen en stegen: ‘de pleinenreeks’. Dit 
beeldthemagebied loopt van noord naar zuid door Centrumwonen 
en grijpt zich op een aantal plekken vast aan de randen van de 
buurt.
 
Aan noordzijde grenst Centrumwonen aan de nieuwe westelijke 
ontsluitingsweg. De rotonde met de Nieuwe Nijeveenseweg, 
gelegen aan het toekomstige voorzieningencentrum, is een 
markant punt in de routing door Nieuwveense Landen. De 
architectuur van de nieuwbouw in Centrumwonen anticipeert op 
de ligging aan deze ontsluitingsweg. Het is aanleiding voor de 
definitie van het tweede beeldthemagebied ‘hoofdontsluiting’. 
Naar de randen van Centrumwonen toe, veranderen geleidelijk de 
overgangen openbaar naar privé. In het hart van Centrumwonen 
is de overgang direct en grenzen veel woningen direct aan 
de openbare ruimte. Aan de doorgaande groene structuren, 
elzensingel en abelenlaan, hebben veel woningen daarentegen 
een voortuin. Hiermee verandert tegelijkertijd de uitstraling en het 
karakter van de architectuur van de woningen. De ‘groene linten’ 
is het derde beeldthemagebied. 

3  CENtrUmWONEN

Aan zuidzijde grenst Centrumwonen aan de parkzone. Dit is 
een landschappelijke zone tussen Nieuwveense Landen en de 
N375, die wordt gekenmerkt door grasland, sloten, elzensingels 
en enkele solitaire bomen. De nieuwbouw is de beëindiging 
van de parkzone aan noordzijde en functioneert tegelijkertijd 
als blikvanger van de nieuwe wijk Nieuwveense Landen. Langs 
deze zuidelijke rand van Centrumwonen liggen een aantal 
woon- en werkkavels, deze maken ook deel uit van het vierde 
beeldthemagebied ‘parkzone’. 
 
Aan de hand van bovenstaande beeldthemagebieden zijn 
ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Deze definiëren een 
minimale beeldkwaliteit voor de architectuur van de woningbouw 
en de relatie met de openbare ruimte. Per beeldthemagebied 
geeft een essentiekaart aan wat stedenbouwkundig beeld-
bepalend is; in hiërarchie zijn dit:

-    stedenbouwkundig accent; markante plek in (stedenbouw-
     kundige) ruimte (blikvanger) 
-    primair bebouwingsaccent; overgang naar een aanliggende 
     (stedenbouwkundige) ruimte
-    secundair bebouwingsaccent; begeleiding van de (steden- 
     bouwkundige) ruimte ter plaatse van bebouwing
-    erfafscheidingen; begeleiding van de (stedenbouwkundige)
     ruimte ter plaatse van de tuin

De schetsuitwerkingen en referentiebeelden geven hier 
voorbeelden van en willen vooral inspireren. De afsluitende 
themakaarten definiëren randvoorwaarden ten aanzien van 
rooilijnen, bouwhoogten, kapvormen, accenten, erfafscheidingen 
en kleur- en materiaalgebruik. Het beeldkwaliteitplan wil 
architecten, ontwikkelaars en aannemers inspireren om deze 
eerste woonbuurt van Nieuwveense Landen tot een echte 
Meppeler buurt te maken. 
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3.2 Centrumwonen: pleinenreeks

Het hart van Centrumwonen weerspiegelt het meest uitgesproken 
de identiteit van een intiem kleinstedelijk woonmilieu. De openbare
ruimte wordt gevormd door een aaneengesloten reeks van 
autoluwe straatjes, pleinen en stegen. Tuinen zijn de verborgen
groene oases. Naast de oost-westgerichte watergang door de 
woonbuurt, worden de straatjes begeleid door plantsoenen 
met solitaire bomen. De woningen staan veelal direct op straat 
of hebben een korte zorgvuldig ontworpen stoepzone. De 
architectuur is daarom direct beeldbepalend voor de ruimte-
beleving van de pleinenreeks.
 
Belangrijk voor dit beeldthemagebied is de architectonische 
enscenering van de route door Centrumwonen. De functie 
van de architectuur is het begeleiden van de beweging 
door de pleinenreeks. Hierbinnen is zorgvuldig een aantal 
stedenbouwkundige accenten gepositioneerd die de route 
markeren. Deze accenten zijn veelal gekoppeld aan grotere 
openbare ruimtes, men beweegt zich van pleinruimte naar 
pleinruimte. De stedenbouwkundige accenten hebben een 
krachtige uitstraling als beeldbepalende elementen. Middelen 
hiervoor zijn een gedraaide nokrichting, hogere gootlijn of een 
afwijkende materialisering. Een groter bouwvolume is op deze 
plekken toegestaan en gewenst. 

Markant punt in de route is de oversteek van de oost-
westgerichte watergang door Centrumwonen. Naast de brug, 
is vooral de architectuur van het appartementengebouw aan 
noordzijde en de teruggeschoven rijwoningen aan zuidzijde 
belangrijk.  
Op een aantal plekken grijpt de pleinenreeks zich vast aan de 
groene randen van Centrumwonen. Deze woningen functioneren 
als verbindende schakels tussen het hart van Centrumwonen 
en de rest van de buurt en hebben de architectonische 
karakteristieken van beide beeldthemagebieden. Dit komt tot 
uiting door ondermeer een afwijkende positie van de woning 
op de kavel en door de toegepaste erfafscheiding (primaire 
bebouwingsaccenten). Langs de randen van Centrumwonen is 
het intieme hart van de buurt evident. 
In de pleinenreeks functioneert de voor- of zijgevel veelal als 
erfafscheiding. Waar dit niet het geval is, neemt een gemetselde 
tuinmuur deze functie over.
 
De materialisering van de architectuur van de pleinenreeks wijkt 
af van die van Centrumwonen als totaal. Dit om de intimiteit van 
het hart te accentueren. Passend in dit beeldthemagebied is het 
gebruik van oker-grijs genuanceerd metselwerk. Ter plaatse van 
accenten kan hiervan worden afgeweken door de combinatie met 
bijvoorbeeld wit gekeimde of gestucte vlakken. Het dak bestaat 
overwegend uit rood-oranje keramische dakpannen.

Essentiekaart
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In Centrumwonen staan veel 

woningen direct op de erfgrens. 

Hierdoor ontstaat het beeld van 

een intiem dorps woonmilieu.

In het hart van Centrumwonen 

liggen stedenbouwkundige ac-

centen als oriëntatiepunten in de 

autoluwe route.

Erfafscheidingen creëren een 

expliciete grens tussen het 

openbare en private domein en 

worden zorgvuldig ontworpen in 

relatie tot de architectuur van de 

woning.
Een secundair bebouwings-

accent definieert de overgang 

van de buurtontsluitingsweg 

naar de autoluwe pleinenreeks 

door Centrumwonen.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Terugliggende entree

Variërende gootlijn

Stoepzone

Secundair bebouwingsaccent
Schetsuitwerking 2
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3.3 Centrumwonen: hoofdontsluiting

Dit beeldthemagebied is gelegen aan de noordzijde van 
Centrumwonen, aan de nieuwe westelijke ontsluitingsweg. De 
woningbouw wordt van de weg gescheiden door een voet- en 
fietspad en een brede groenstrook met een dubbele bomenrij. 
In de beleving van de nieuwe route door Nieuwveense Landen 
zijn de verschillende woonmilieus herkenbaar. In architectuur 
weerspiegelt de nieuwbouw de identiteit van Centrumwonen. 
Echter waar in de overige beeldthemagebieden van 
Centrumwonen woningen voornamelijk worden beëindigd met 
een kap, hebben woningen langs de hoofdontsluiting een platte 
afdekking. De woningbouw is in Centrumwonen parallel aan de 
hoofdontsluiting gesitueerd, dit in tegenstelling tot Broeklanden 
waar een groene schegvormige ruimte de woonbuurten scheidt 
van de westelijke ontsluitingsweg. 
 
Markant punt in dit beeldthemagebied is de locatie aan de 
rotonde, hier verandert de hoofdontsluiting van richting. Deze
beeldbepalende positie wordt geaccentueerd met een apparte-
mentengebouw van vijf lagen. Dit stedenbouwkundig accent 
verbeeldt de relatie van het toekomstige voorzieningencentrum 
met de woonbuurten en is een herkenningspunt op de route 

door Nieuwveense Landen. De materialisering voor dit beeld-
themagebied bestaat overwegend uit rood-bruin metselwerk. 
Hier kan dat worden gecombineerd met metalen of betonnen 
accenten. 
Aan de westzijde van dit beeldthemagebied is ook een steden-
bouwkundig accent aangegeven. Deze heeft een tweeledige 
functie. Enerzijds markeert het de entree van Centrumwonen 
voor autoverkeer. Anderzijds vormt deze bouwmassa de beëin-
diging van de schegvormige groene ruimte ten noorden van de 
woningbouw in Broeklanden. Voor dit stedenbouwkundig accent 
is een bouwvolume van vier lagen gewenst . 
Halverwege de bebouwingswand is een derde stedenbouwkundig 
accent aangegeven. Deze vormt het begin (of het einde) van 
de pleinenreeks door Centrumwonen. In architectuur heeft het 
een duidelijke verwantschap met het ruimtelijk beeld van de 
pleinenreeks. Een bouwvolume van drie volledige lagen is hier 
gewenst. 
 
Anders dan in het hart van Centrumwonen staan de woningen 
hier niet direct op de erfgrens, maar hebben een voortuin. Dit 
creëert enige distantie tot de hoofdontsluiting als doorgaande 
autoverbinding tussen Meppel en Nijeveen. Hier wordt de 
erfafscheiding uitgevoerd als een lage gemetselde tuinmuur.

Essentiekaart
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Een stedenbouwkundig accent 

van drie volledige lagen mar-

keert de entree naar de intieme 

en autoluwe pleinenreeks in 

Centrumwonen.

Aan de zijde van de hoofdont-

sluiting worden gemetselde 

tuinmuren toegepast als erfaf-

scheiding.

De groene schegvormige ruimte 

ten noorden van de woningbouw 

in Broeklanden wordt beëindigd 

met een stedenbouwkundig ac-

cent van vier lagen.

Op de hoek van de westelijke 

ontsluitingsweg, Nieuwe Nije-

veenseweg en toekomstig voor-

zieningencentrum bevindt zich 

een stedenbouwkundig accent 

van vijf lagen.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Variërende bouwhoogte

Stedenbouwkundig accent

Geleding appartementen

Verbijzondering materialisering
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2

1

voorgevelrooilijn

gebouwde erfafscheiding

groene erfafscheiding

stedenbouwkundige samenhang

zichtrelatie

primair bebouwingsaccent

secundair bebouwingsaccent

eengezinswoningen

appartementengebouw

aanduiding 3d uitwerking blz 34

aanduiding schetsen blz 35

Legenda
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3.4 Centrumwonen: groene linten

De abelenlaan langs de Nieuwe Nijeveenseweg, de bestaande 
elzensingel en de nieuwe oost-westgerichte watergang zijn de 
groene randen van Centrumwonen. Langs deze groenstructuren 
verzacht de identiteit van Centrumwonen. De kleinstedelijke 
sfeer van de pleinenreeks met woningen direct op de erfgrens 
is hier groener. Woningen hebben veelal een voortuin en een 
haag op eigen terrein als erfafscheiding. Ook de toepassing 
van vooral geschakelde en vrijstaande woningen verzachten dit 
beeldthemagebied.  
De architectuur van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door veel 
variatie in beeld, zeker in vergelijking tot de pleinenreeks. De kap-
vorm is hier veelal vrij. Alle woningen hebben een duidelijke 
relatie met het groen in de buurt en zijn hierop met voorzijden 
georiënteerd. Langs de buurtontsluiting worden de entrees naar 
de pleinenreeks geaccentueerd. Deze woningen hebben een 
afwijkende positie op de kavel, ze staan middels een ondiepe 
stoepzone dicht op de (zij-)erfgrens (primaire bebouwingsaccenten). 

Belangrijk kenmerk van de groene linten is de buurtontsluitings-
weg van Centrumwonen die grotendeels in dit beeldthemagebied 
ligt. De woningbouw begeleidt deze route met primaire en 
secundaire bebouwingsaccenten. Ter plekke van entrees naar 
de pleinenreeks zijn primaire bebouwingsaccenten aangegeven. 
Dit zijn bijvoorbeeld een verhoging van de gootlijn, een erker 
of een dakopbouw. Op de overige hoeken zijn secundaire 
bebouwingsaccenten aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld een 
hoekraam, bloemkozijn of afwijkende entreepartij. Vanwege 
de ruimtelijke continuïteit is de bouwmassa langs de buurtont-
sluitingsweg overal twee lagen met kap. 
 
Maar ondanks de stedenbouwkundige en architectonische 
nuanceverschillen met de pleinenreeks ademt ook de groene 
linten de sfeer van Centrumwonen en is hier duidelijk onderdeel 
van. Zo wordt overwegend gebruik gemaakt van dezelfde 
materialisering met rood tot rood-bruin metselwerk en keramische 
pannen.

Essentiekaart
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3d voorbeelduitwerking

De bebouwing oriënteert zich 

met voorzijden naar de groene 

openbare ruimte.

Een primair bebouwingsaccent 

benadrukt de hoek van de oost-

westgerichte watergang met de 

noord-zuidgerichte elzensingel.
Aan de groene randen van Cen-

trumwonen worden hagen toe-

gepast als erfafscheiding om het 

groene karakter te versterken.
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Primair bebouwingsaccent

Detaillering

Bebouwingsaccenten

Erfafscheiding
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voorgevelrooilijn

gebouwde erfafscheiding

groene erfafscheiding

stedenbouwkundige samenhang

zichtrelatie

stedenbouwkundig accent

primair bebouwingsaccent

secundair bebouwingsaccent

eengezinswoningen

(woon-)werkkavels

aanduiding 3d uitwerking blz 38, 40

aanduiding schetsen blz 39, 41

Legenda
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3.5 Centrumwonen: parkzone

Tussen de N375 en Nieuwveense Landen ligt de parkzone. Deze 
wordt gekenmerkt door een compact slotenpatroon, elzensingels 
en solitaire bomen. Ten behoeve van Nieuwveense Landen 
kunnen in de parkzone functies worden toegevoegd zoals 
volkstuinen en speel- en trapvelden. Maar het bestaande sloten- 
en kavelpatroon blijft ruimtelijk dominant. Centrumwonen is de 
noordelijke grens van de parkzone. Deze rand is beeldbepalend, 
niet alleen voor Centrumwonen, maar voor heel Nieuwveense 
Landen.  
Tussen de woonbuurten Centrumwonen en Broeklanden dringt 
het groen van de parkzone de wijk in. De hoekverdraaiing in 
de kavelrichting wordt hier opgevangen in een groene scheg 
die eindigt in de (verlengde) bestaande elzensingel. Ook aan 
oostzijde van Centrumwonen dringt het groene karakter van de 
parkzone de woonbuurt in. De lineaire beplantingsstructuur van 
de parkzone wordt hier gecontinueerd in Centrumwonen. 
 
Aan noordzijde van het beeldthemagebied is een stedenbouw-
kundig accent aangegeven, deze is gelegen in het verlengde van 
de buurtontsluitingsweg parallel aan de bestaande elzensingel. 
Het accent markeert het einde van de ontsluitingsweg en is een 
inleiding naar de groene scheg en de achtergelegen parkzone. 

Het stedenbouwkundig accent heeft een krachtige uitstraling, hier 
is een groter bouwvolume toegestaan en gewenst. 
In de ruimtelijke beleving vanaf het fietspad door de parkzone en 
het fietspad in het verlengde van de bestaande elzensingel is een 
aantal woningen dominant. Deze zijn dan ook gemarkeerd als 
primaire bebouwingsaccenten. 
 
Onderdeel van dit beeldthemagebied zijn drie (woon-)werkkavels
gelegen tussen de parkzone en de huidige Nieuwe Nijeveense-
weg. De bedrijfsruimten worden vormgegeven conform het 
architectonische beeld van Centrumwonen waarbij ook ruimte is 
voor afwijkende materialen. De bebouwing heeft een terug-
liggende rooilijn in vergelijking tot de woningbouw van Centrum-
wonen. Uitzondering hierop is de zichtlocatie op de zuidelijke 
kop, deze ligt weer op de oorspronkelijke rooilijn en heeft een 
krachtige uitstraling richting de N375 (stedenbouwkundig accent).  
 
Architectonisch is het beeldthemagebied parkzone duidelijk 
onderdeel van Centrumwonen. Het intieme kleinstedelijke 
woonmilieu van de pleinenreeks eindigt hier in de open ruimte 
van de Parkzone. De architectuur van de nieuwbouw heeft in 
materialisering en typologie duidelijke verwantschap met de rest 
van Centrumwonen.

Essentiekaart, schaal 1:2500
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De bebouwing oriënteert zich 

met voorzijden naar de park-

zone als belangrijkste openbare 

ruimte. De erfafscheiding wordt 

vormgegeven met hagen.

De hoek van Centrumwonen aan 

de parkzone wordt gemarkeerd 

met een primair bebouwings-

accent.

Het stedenbouwkundig accent 

werkt als oriëntatiepunt vanaf 

de buurtontsluitingsweg, maar 

maakt ook de achterliggende 

parkzone expliciet.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Secundair bebouwingsaccent

Begroeid stalen hekwerk rondom parkeerkoffers

Variërende gootlijn

Primair bebouwingsaccent
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De (woon)werkkavels worden 

voor autoverkeer ontsloten vanaf 

de Bremenbergweg en hebben 

een achterontsluiting over eigen 

terrein.

De zichtlocatie aan de zijde van 

de N375 heeft als stedenbouw-

kundig accent een krachtige 

uitstraling door een afwijkende 

kapvorm, materialisering en veel 

gevelopeningen.

Om het landschappelijk karakter 

van de parkzone te versterken 

worden aan deze zijde hagen als 

erfafscheiding toegepast.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 3

Schetsuitwerking 4

Stedenbouwkundig accent

Materialen

Kap

Materialen

4141



min 4,0 m

m
in 1,5 m

m
in 4,0 m

= 2,0 m
= 3,0 m

= 3,0 m

= 2,0 m

min 3,0 m

min 1,0 m

= 3,0 m

min 1,5 m

min 1,5 m

m
in 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 1,5 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

= 3,0 m

m
in 3,0 m

min 4,0 m

min 1,5 m

= 3,0 m

m
in 1,5 m

= 3,0 m

= 3,0 m

m
in 6,0 m

= 3,0 m = 3,0 m

bebouwing op erfgrens

voorzone voor bebouwing van max. 

     1,0 m diepte; architectonisch vorm-  

     gegeven als (bebouwde) stoep- 

     zone met bv bank, plantenbak, enz.

vaste rooilijn (afstand tot erfgrens 

     aangegeven op kaart) 

variabele rooilijn (minimale afstand 

     tot erfgrens aangegeven op 

     kaart) 

5025 100 200 m.0

rooilijnen

42



A

A

B

B

B B
A

B

kleur- en materiaalgebruik

Gevels en tuinmuren:

Grijs tot oker-bruin gemeleerd metselwerk, eventueel gecombineerd met 

ondergeschikte afwijkende elementen zoals wit gekeimde/gestucte vlakken.

Dak: 

Rood-oranje keramische pannen.

Gevels en tuinmuren: 

Rood tot rood-bruin  metselwerk, eventueel gecombineerd met onder-

geschikte afwijkende  elementen zoals wit gekeimde / gestucte vlakken.

Dak: 

Rood-bruine keramische pannen.

3.6 Themakaarten

In de voorgaande beschrijving van de vier beeldthemagebieden 
van Centrumwonen is het architectonische karakter van 
de woonbuurt beschreven. De essentiekaart geeft aan 
wat stedenbouwkundig beeldbepalend is; de schetsen en 
referentiebeelden willen vooral inspireren. Als minimale 
beeldkwaliteitseisen worden hier in een reeks themakaarten 
alle aspecten van de beeldkwaliteit behandeld. Hierin worden 
randvoorwaarden ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik, 
rooilijnen, bouwhoogten en kapvorm, accenten en erafschei-
dingen genoemd.
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 4 - 5

   4

 3 - 4

max 3

   2

 1 - 2

bouwlagen

bouwlagen

bouwlagen

bouwlagen

bouwlagen + kap

bouwlagen + kap

5025 100 200 m.0

Bouwhoogten
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5025 100 200 m.0

Nokrichting

kap verplicht, langskap

kap verplicht, dwarskap

kap verplicht, bijzondere kap

     vorm 

kap verplicht, nokrichting vrij

zonder kap
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5025 100 200 m.0

Bebouwingsaccenten

stedenbouwkundig accent;

     bv kopgevel, afwijkende

     bouwmassa

primair bebouwingsaccent;

     bv erker, serre, dakopbouw

secundair bebouwingsaccent

     bv hoekraam, bloemkozijn

zichtrelatie

stedenbouwkundige samenhang
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bebouwing op erfgrens

voorzone voor bebouwing van max. 

     1,0 m diepte; architectonisch vorm-  

     gegeven als (bebouwde) stoep- 

     zone met bank, plantenbak, enz.

gemetselde tuinmuur (h = 0,60 m)

gemetselde tuinmuur (h = 0,60 m) 

     + houten / metalen opbouw 

     (totale hoogte 1,80 m)

gemetselde tuinmuur (h = 0,60 m) 

     + begroeide opbouw (totale 

      hoogte 1,80 m)

haag, voorstel: liguster gemengd  

     met forsythia

uniforme erfafscheiding rond 

     parkeerkoffers met begroeid 

     stalen hekwerk

5025 100 200 m.0

Erfafscheidingen
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Broeklanden, groen assenkruis

Broeklanden, hoofdontsluiting

Broeklanden, groene linten

Broeklanden, parkzone

Broeklanden, achterstraten
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4.1 Beeldthemagebieden

In Broeklanden is het bestaande veenweidelandschap 
dominant in de stedenbouwkundige structuur. De woningen 
liggen op ‘eilanden’ in de doorgaande noord-zuidgerichte 
groenstructuur. Anders dan in Centrumwonen waar de gevels 
van de woningen beeldbepalende zijn, is in Broeklanden het 
groen beeldbepalend en heeft de architectuur van de woningen 
een beeldondersteunende functie. Naast de erfafscheidingen 
van hagen is de kap van de woning belangrijk voor de 
ruimtebeleving. Afhankelijk van de ligging in het woonmilieu 
komen nuanceverschillen in beeldkwaliteit voor. Dit is aanleiding 
voor de definitie van vijf beeldthemagebieden: groen assenkruis, 
hoofdontsluiting, groene linten, parkzone en achterstraten. 
 
Het hart van Broeklanden wordt gevormd door grasvelden, wadi’s 
en watergangen. Dit ‘groen assenkruis’ is autovrij en hier kan 
worden gespeeld en gewandeld. Afgescheiden door hagen, staan 
hierlangs woningen geschakeld in korte rijen en vrijstaand. Dit 
beeldthemagebied loopt geheel van noord naar zuid en van oost 
naar west door Broeklanden. 
Aan de noordzijde grenst Broeklanden aan de nieuwe weste-
lijke ontsluitingsweg. Anders dan in Centrumwonen ligt de 
woningbouw hier niet parallel aan de hoofdontsluiting, maar 
tussen de nieuwbouw en de weg bevindt zich een groene zone 
van wisselende breedte. De architectuur in Broeklanden reageert 
op de ligging aan deze ontsluitingsweg. Het is aanleiding voor de 
definitie van het tweede beeldthemagebied ‘hoofdontsluiting’. 
Aan oost- en westzijde wordt Broeklanden begrensd door 
respectievelijk de bestaande elzensingel en de Kolderveense 
Oostergrift. Aan deze beeldbepalende groenstructuren zijn de 
buurtontsluiting en de hoofdfietsverbinding gekoppeld. De ‘groene 
linten’ is het derde beeldthemagebied. 
Aan zuidzijde grenst Broeklanden aan de parkzone. Dit is een 
landschappelijke zone tussen Nieuwveense Landen en de N375,
die wordt gekenmerkt door grasland, sloten, elzensingels en 

4  BrOEkLANDEN

enkele solitaire bomen. De nieuwbouw is de beëindiging van de 
parkzone aan noordzijde en functioneert tegelijkertijd als blik-
vanger van de nieuwe wijk Nieuwveense Landen. De zuidelijke 
rand van Centrumwonen is het vierde beeldthemagebied 
‘parkzone’. 
In Broeklanden hebben veel woningen een formele voorzijde 
naar de autovrije groenstructuren. De ontsluiting voor autoverkeer 
vindt veelal plaats middels achterstraten door het midden van 
de ‘eilanden’. Deze krijgen hierdoor een grotendeels openbaar 
karakter. Een uniforme beeldkwaliteit is hierdoor erg belangrijk 
en daarom aanleiding voor het vijfde beeldthemagebied 
‘achterstraten’. 
 
Aan de hand van bovenstaande beeldthemagebieden zijn 
ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Deze definiëren een 
minimale beeldkwaliteit voor de architectuur van de woningbouw 
en de relatie met de openbare ruimte. Per beeldthemagebied 
geeft een essentiekaart aan wat stedenbouwkundig beeld-
bepalend is; in hiërarchie zijn dit:

-    stedenbouwkundig accent; markante plek in (stedenbouw-
     kundige) ruimte (blikvanger) 
-    primair bebouwingsaccent; overgang naar een aanliggende 
     (stedenbouwkundige) ruimte
-    secundair bebouwingsaccent; begeleiding van de (steden- 
     bouwkundige) ruimte ter plaatse van bebouwing
-    erfafscheidingen; begeleiding van de (stedenbouwkundige)
     ruimte ter plaatse van de tuin

De schetsuitwerkingen en referentiebeelden geven hier 
voorbeelden van en willen vooral inspireren. De afsluitende 
themakaarten definiëren randvoorwaarden ten aanzien van 
rooilijnen, bouwhoogten, kapvormen, accenten, erfafscheidingen 
en kleur- en materiaalgebruik. Het beeldkwaliteitplan wil 
architecten, ontwikkelaars en aannemers inspireren om van 
Broeklanden een echte Meppeler buurt te maken.
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Essentiekaart, schaal 1:2500

4.2 Broeklanden: groen assenkruis

Karakteristiek voor de beeldthemagebieden van Broeklanden 
is de dominantie van het groen in het ruimtelijk beeld. Dit 
geldt zeker voor het beeldthemagebied groen assenkruis. De 
dominante stedenbouwkundige structuur volgt het slotenpatroon 
van het veenweidelandschap en is noord-zuid gericht. In dit 
beeldthemagebied zijn hierop twee uitzonderingen. De structuur 
wordt tweemaal doorsneden, door een watergang en door de 
buurtontsluiting. Wanneer deze de noord-zuid structuur kruizen, 
maken de watergang en de ontsluitingsweg een bajonet. De 
noord-zuid richting blijft hierdoor dominant en er ontstaan 
stedenbouwkundig interessante plekken. 
 
De architectuur langs het assenkruis is ondersteunend aan het 
groene beeld van de buurt. De overgangen vanuit de openbare 
ruimte naar de woningen zijn geleidelijk. Langs de erfgrenzen 
worden hagen op eigen terrein als erfafscheiding gebruikt, wat 
het groene karakter van de woonbuurt versterkt. De gevelwanden 
zijn minder dominant in het ruimtelijk beeld, maar de kappen 
daarentegen hebben een belangrijke functie. Hierin is variatie 
in nokrichting en goothoogte mogelijk en gewenst. Om de 

dominantie van de kappen te versterken hebben deze een groot 
overstek van 0,60 tot 0,80 m. 
Het groen assenkruis is ingericht met grasvelden, wadi’s en 
voetpaden en is autovrij. Parkeren bevindt zich aan de achter- en 
zijkant van de woningen. De formele voorzijde van de woning 
bevindt zich aan het groene assenkruis, hier is de entree van de 
woning gesitueerd en hierop is de woning georiënteerd. 
In het hart van het groene assenkruis en de kruising met de 
buurtontsluiting zijn stedenbouwkundige accenten aangegeven. 
De woningen in het verlengde van de watergang en de weg zijn 
beeldbepalend. De woningen hebben een duidelijke relatie met 
elkaar als herkenbare punten in de noord-zuid en oost-west route 
door Broeklanden. Naast deze stedenbouwkundige accenten zijn 
nog een aantal bebouwingsaccenten aangegeven die het beeld 
en de routing van de stedenbouwkundige structuur versterken. 
 
In de materialisering van de nieuwbouw wordt de ruimtelijke 
dominantie van de kappen benadrukt door het gebruik van 
antracietkleurige keramische dakpannen of dakleien. De 
gevels bestaan uit metselwerk in aardse kleuren, rood-bruin tot 
antracietkleurig, gecombineerd met veel glas en hout en/of staal 
om het groene karakter van Broeklanden te versterken.
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Primaire bebouwingsaccenten 

begeleiden de overgang tussen 

verschillende (stedelijke) ruimten.

Het stedenbouwkundige accent is 

gelegen op de kop van de oost-

westgerichte watergang en is een 

herkenbaar element in het groen 

assenkruis van Broeklanden.

Om het groene beeld te ver-

sterken worden langs het groen 

assenkruis van Broeklanden 

alleen hagen als erfafscheiding 

toegepast.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Overstek kap

Relatie buitenruimte

Materiaalgebruik

Voorzone woning
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De dwarsverbinding door Broek-

landen wordt stedenbouwkundig 

begeleid door twee stedenbouw-

kundige accenten.

Op de koppen van de dwars-

route door Broeklanden worden 

geen hagen, maar gemetselde 

tuinmuren toegepast.

De bebouwing aan de buurt-

ontsluiting door Broeklanden 

oriënteert zich met voorzijden op 

deze ontsluitingsweg.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 3

Schetsuitwerking 4

Gevelvariatie

Bijzondere kapvorm

Overstek kap

Secundair bebouwingsaccent
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Essentiekaart, schaal 1:2500

4.3 Broeklanden: hoofdontsluiting

Dit beeldthemagebied is gelegen aan de noordzijde van Broek-
landen, grenzend aan de nieuwe westelijke ontsluitingsweg. In 
tegenstelling tot in Centrumwonen waar de bebouwing parallel 
aan de hoofdontsluiting is gesitueerd, bevindt zich in Broeklanden 
een schegvormige groene ruimten tussen nieuwbouw en de 
weg. De woningbouw volgt in parallelle en haakse richting de 
oorspronkelijke structuur van het veenweidelandschap. De 
groene scheggen accentueren daarmee de hoofdontsluiting als 
nieuwe richting in het oorspronkelijke landschap. Tegelijkertijd zijn 
in de beleving langs de nieuwe route door Nieuwveense Landen 
de verschillende woonmilieus herkenbaar. 
 
De groene ruimte langs de hoofdontsluiting is dominant in dit 
beeldthemagebied. De architectuur van de woningen ondersteunt 
deze ruimte die eindigt op het appartementengebouw op de 
westelijke kop van Centrumwonen. In deze bebouwingswand 
wordt tweemaal een entree geaccentueerd. Aan de Kolderveense 
Oostergrift is dit de buurtontsluitingsweg, een stedenbouwkundig 
accent markeert de entree voor autoverkeer voor Broeklanden. 

Hier is een grotere bouwmassa gewenst. Halverwege de 
bebouwingswand is de confrontatie met het groene assenkruis 
geaccentueerd. Voor deze plek is een primair bebouwingsaccent 
aangegeven en verschuift de rooilijn naar voren. 
Door de ruimtelijke verstaffeling van de rijwoningen ontstaat een 
aantal keer zicht op een kopgevel. Deze zijn aangegeven als 
primaire en secundaire bebouwingsaccenten. Dit is bijvoorbeeld 
een hoekraam wat ‘terugkijkt’ over de groene scheg. 
In tegenstelling tot de overige beeldthemagebieden van 
Broeklanden worden hier geen hagen maar lage gemetselde 
tuinmuren toegepast als erfafscheiding. Dit creëert een meer 
formele afscheiding van de hoofdontsluiting als doorgaande 
autoverbinding tussen Meppel en Nijeveen. 
 
De architectuur van de nieuwbouw weerspiegelt het karakter 
van Broeklanden langs de westelijke ontsluitingsweg. De 
materialisering is dus conform de andere beeldthemagebieden: 
kappen zijn dominant en antracietkleurig, gevels worden 
uitgevoerd in rood-bruin tot antracietkleurig metselwerk met 
glazen, houten en stalen accenten.
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Langs de hoofdontsluiting van 

Nieuwveense Landen worden 

gemetselde tuinmuren toegepast 

als erfafscheiding.

Een stedenbouwkundig accent 

langs de Kolderveense Grift 

maakt de entree van Broeklan-

den voor auto- en fietsverkeer 

expliciet.

Op de kop van het verstaffelde 

blok is een secundair be-

bouwingsaccent toegepast, die 

‘overhoeks terugkijkt’ over de 

groene ruimte.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Detaillering en materiaalgebruik

Primair bebouwingsaccent

Groene erfafscheiding

Primair bebouwingsaccent
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Essentiekaart, schaal 1:2500

4.4 Broeklanden: groene linten

De bestaande elzensingel aan oostzijde en de Kolderveense 
Oostergrift aan westzijde definiëren het beeldthemagebied 
groene linten van Broeklanden. Langs deze groenstructuren 
is de overgang naar de woningbouw zacht. Hagen bepalen 
voor een belangrijk deel de ruimtebeleving. Langs de grift en 
de elzensingel bevindt zich een groenzone van variërende 
breedte, dit versterkt de zachte overgang naar de woningbouw. 
Aan weerszijden van de Kolderveense Oostergrift is een 
brede groenstrook gereserveerd om de smalle watergang 
herkenbaar te maken. Ook de toegepaste woningcategorieën met 
voornamelijk vrijstaande en geschakelde woningen versterken 
de ruimtebeleving van de overgang van groenstructuur naar 
woongebied. 
 
De architectuur van de nieuwbouw is gevarieerd. De kapvorm en 
kaprichting is hier veelal vrij en er is variatie in de rooilijnen. Alle 
woningen hebben echter een duidelijke relatie met het groen en 
zijn hierop met voorzijden georiënteerd. 

Markante plek langs de elzensingel is het blok ter hoogte van 
de oost-westgerichte groenzone in Centrumwonen. Het is de 
stedenbouwkundige beëindiging van de groenzone en is als 
gehele rij gemarkeerd als een stedenbouwkundig accent. In 
architectuur is een grotere bouwmassa toegestaan, maar wel met 
kap. Het blok beëindigt de groenzone en ‘kijkt’ hierover terug.

Aan de grift en de elzensingel zijn respectievelijk de 
buurtontsluiting en de hoofdfietsroute gekoppeld. De woningbouw 
heeft een beeldondersteunende functie langs deze routes. Op 
een aantal plekken bevindt zich een entree naar de woonbuurt. 
Deze plekken worden gemarkeerd als primaire en secundaire 
bebouwingsaccenten, de architectuur begeleidt het beeld.  
 
Het beeldthemagebied groene randen ademt de sfeer van 
Broeklanden en is hier duidelijk onderdeel van. Zo wordt 
overwegend gebruik gemaakt van dezelfde materialisering met  
rood-bruin tot antractietkleurig metselwerk, hout en glas en 
antracietkleurige pannen.
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De bebouwing oriënteert zich 

met voorzijden naar de groene 

randen van Broeklanden als 

belangrijkste openbare ruimte.

Langs de grift loopt een brede 

groenzone. De kavels hebben 

hagen als erfafscheiding om het 

groene karakter te versterken.

De entrees naar de achterstraten 

worden gemarkeerd met secun-

daire bebouwingsaccenten.

De plek waar de buurtontsluiting 

van Broeklanden naar binnen 

afbuigt wordt begeleid door een 

primair bebouwingsaccent.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Bijzondere kapvorm

Relatie erfafscheiding - architectuur

Materiaalgebruik

Beeldmerk

6363



25 50 100 m.02

1

voorgevelrooilijn

gebouwde erfafscheiding

groene erfafscheiding

primair bebouwingsaccent

secundair bebouwingsaccent

eengezinswoningen

aanduiding 3d uitwerking blz 66

aanduiding schetsen blz 67

Legenda

1

64



Essentiekaart, schaal 1:2500

4.5 Broeklanden: parkzone

Broeklanden grenst aan zuidzijde aan de parkzone, deze 
wordt ingeklemd tussen Nieuwveense Landen en de N375. De 
parkzone wordt gekenmerkt door een compact slotenpatroon, 
elzensingels en solitaire bomen. Direct ten zuiden van 
Broeklanden ligt een watergang. Deze heeft een strakke en 
een meer landschappelijke zijde en vormt de overgang tussen 
de parkzone en de woonwijk. Ten behoeve van Nieuwveense 
Landen kunnen in de parkzone functies worden toegevoegd 
zoals een speelveld, volkstuinen en een hondenlosloopterrein. De 
werkboerderij, ook gelegen in de parkzone, zal worden uitgebreid 
met ‘landschappelijke’ werkkavels. Op deze manier ontstaat 
een meer gemengd woonmliieu. Ondanks de invullingen in de 
parkzone blijft het bestaande sloten- en kavelpatroon ruimtelijk 
dominant. Broeklanden is de noordelijke grens van de parkzone. 

Deze rand is beeldbepalend, niet alleen voor Broeklanden, maar 
voor heel Nieuwveense Landen. 
 
Het beeldthemagebied parkzone wordt begrensd door de 
Kolderveense Oostergrift aan westzijde en het verlengde van de 
elzensingel aan oostzijde. Op het hoekpunt met de parkzone, 
bij de brug, is een primair bebouwingsaccent aangegeven. Hier 
toont de nieuwbouw zich zowel richting parkzone als naar de 
verlengde elzensingel. 
 
Architectonisch hebben de woningen aan de rand van 
Broeklanden een duidelijke verwantschap met de woningen aan 
de zuidzijde in Centrumwonen, voornamelijk in ritme, massa 
en vorm. Maar de nieuwbouw langs de parkzone weerspiegelt 
in materialisering en typologie helder de identiteit van het 
woonmilieu waar ze toe behoren.
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De plaatsen waar de park-

zone kruist met de grift en het 

verlengde van de elzensingel 

worden gemarkeerd met be-

bouwingsaccenten.

De bebouwing aan de parkzone 

presenteert zich als een herken-

bare architectonische eenheid 

richting de N375.

Aan zijde van de parkzone 

worden hagen toegepast als 

erfafscheiding om het groene 

karakter van de parkzone te 

versterken.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Overstek kap

Variërende kapvorm

Materiaalgebruik

Variërende kapvorm
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Essentiekaart, schaal 1:2500

4.6 Broeklanden: achterstraten

In Broeklanden is de oppervlakte verharding tot een minimum 
beperkt om de groene uitstraling te maximaliseren. De 
‘wooneilanden’ worden hierom door een straat in het midden van 
het ‘eiland’ ontsloten: de achterstraat. Aan de voorzijde van de 
woningen bevindt zich veelal alleen een voetpad. De achterstraat 
heeft het karakter van een woonerf en is eenvoudig en doelmatig 
ingericht. In Broeklanden wordt veel op eigen terrein geparkeerd, 
niet alleen bij vrijstaande en geschakelde woningen, ook duurdere 
rijwoningen parkeren op eigen erf. De achterstraat ontsluit deze 
parkeerplaatsen in de achtertuinen van de woningen. 
 
Hoewel de formele voorzijde van de woningen zich aan de 
doorgaande groenstructuren bevindt, zullen veel bewoners 
en bezoekers gebruik maken van de achterstraten, hier vindt 
het parkeren namelijk plaats. De overgang van de tuin naar 

de achterstraat is dan ook een belangrijke ontwerpopgave. 
Uniformiteit in de gekozen oplossing is wenselijk. De erfaf-
scheiding wordt vormgegeven door bergingen op de erfgrens 
die onderling worden gekoppeld met bijvoorbeeld hagen, 
houten pergola’s en begroeide raster of panelen. Garages 
staan op minimaal 6,0 m achter de erfgrens om hiervoor een 
parkeermogelijkheid op eigen terrein te kunnen realiseren. De 
erfafscheiding hebben een duidelijke verwantschap met de 
architectuur van Broeklanden. Voor de materialisering wordt er 
gebruik gemaakt van hagen, hout of metaal en lage gemetselde 
tuinmuren met een groene opbouw. 
Op een tweetal plekken ligt een garage/berging in de zichtlijn 
van de buurtontsluiting, als uitzondering staat deze direct op 
de erfgrens. Voor de garages geldt dat deze moeten worden 
gezien als primaire bebouwingsaccenten. Hier ligt een grotere 
architectonisch uitdaging dan bij de overige garages en 
bergingen.
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Op een tweetal plekken staat de 

garage in een zichtlijn ligt, deze 

worden als primair bebouwings-

accenten uitgevoerd.

De (formele) achterstraten van 

Broeklanden hebben een groene 

uitstraling, hier worden begroei-

de erfafscheidingen gecombi-

neerd met garages, bergingen 

en pergola’s.

Aan de zijden grenzend aan de 

buurtontsluiting worden hagen 

toegepast als erfafscheiding.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Combinatie berging - pergola

Begroeid stalen hekwerk

Pergola en begroeid stalen hekwerk

Pergola
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rooilijnen
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bebouwing op erfgrens

vaste rooilijn (afstand tot erfgrens 

     aangegeven op kaart) 

variabele rooilijn (minimale afstand 

     tot erfgrens aangegeven op 

     kaart) 
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4.7 Themakaarten

In de voorgaande beschrijving van de zes beeldthemagebieden 
van Broeklanden is het architectonische karakter van de 
woonbuurt beschreven. De essentiekaart geeft aan wat 
stedenbouwkundig beeldbepalend is; de schetsuitwerkingen 
en referentiebeelden willen vooral inspireren. Als minimale 
beeldkwaliteitseisen worden hier in een reeks themakaarten 
alle aspecten van de beeldkwaliteit behandeld. Hierin worden 
randvoorwaarden ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik, 
rooilijnen, bouwhoogten en kapvorm, accenten en 
erafscheidingen genoemd.

kleur- en materiaalgebruik

Gevels en tuinmuren:

Rood-bruin tot antraciet metselwerk, 

gecombineerd met houten en/of wit 

gekeimde / gestucte vlakken.

Dak:

Antracietkleurige keramische pannen 

/ dakleien.
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Bouwhoogten

5025 100 125 m.0 75

max 3

   2

 1 - 2

bouwlagen

bouwlagen + kap

bouwlagen + kap

74



Nokrichting

5025 100 125 m.0 75

kap verplicht, langskap

kap verplicht, dwarskap

kap verplicht, bijzondere kap-

     vorm 

kap verplicht, nokrichting vrij

De kap heeft een overstek van 

0,60 tot 0,80 m.

7575



Bebouwingsaccenten

5025 100 125 m.0 75

stedenbouwkundig accent;

     bv kopgevel, afwijkende 

     bouwmassa

primair bebouwingsaccent;

     bv erker, serre, dakopbouw

secundair bebouwingsaccent

     bv hoekraam, bloemkozijn

zichtrelatie

stedenbouwkundige samenhang
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Erfafscheiding

5025 100 125 m.0 75

bebouwing op erfgrens

gemetselde tuinmuur (h = 0,60 m)

gemetselde tuinmuur (h = 0,60 m) 

     + begroeide opbouw (totale 

     hoogte 1,80 m)

haag, voorstel: afwisselnd haag-

     beuk en veldesdoorn

uniforme erfafscheiding door 

     koppeling van bergingen, met

     hagen, pergola’s en begroeide

     stalen hekwerken
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5.1 Stedenbouwkundige visie

Tussen de provinciale weg N375 en Nieuwveense Landen ligt 
de (westelijke) parkzone. De watertoren markeert het begin van 
de parkzone die ter plekke van de werkboerderij nog smal is, 
maar breed uitwaaiert richting het westen. De parkzone eindigt 
bij de Bremenbergplas die zal worden ingericht als recreatieplas 
met zandstrand, (seizoens)horeca en speel- en ligweides. De 
parkzone is een landschappelijke zone die wordt gekenmerkt 
door het compacte slotenpatroon, de elzensingels en solitaire 
boomgroepen van het veenweidegebied. Ten behoeve van 
Nieuwveense Landen kunnen in de parkzone functies worden 
toegevoegd zoals volkstuinen en speel- en trapvelden. Maar het 
bestaande sloten- en kavelpatroon blijft dominant in het ruimtelijk 
beeld. 
Direct onder de deelgebieden Centrumwonen en Broeklanden ligt 
de werkboerderij. Van oudsher heeft de boerderij een agrarische 
functie. In 2007 is het door de gemeente Meppel gekocht en 
is gestart met het verbouwen tot werkboerderij die in 2008 is 

5. WErkBOErDErIj

geopend. Het is ingericht als werkgelegenheidsproject met als 
doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Vanuit de 
werkboerderij doen werkzoekenden arbeidsritme, werkervaring 
en vakgerichte scholing op. 
 
Om in Nieuwveense Landen de mogelijkheid van kleinschalige 
bedrijvigheid aan te bieden worden gekoppeld aan de 
werkboerderij een aantal werkkavels uitgegeven. Er wordt 
gedacht aan kleine ambachtelijke bedrijven zoals een 
meubelmakerij, stoffeerder of kleine aannemer. Direct ten westen 
van de de bestaande boerderij is ruim 3.400 m² beschikbaar 
voor de werkkavels. Afhankelijk van de vraag kan dit worden 
opgesplitst in drie tot vier kavels. Op deze kavels kan een 
werkplaats / atelier worden gerealiseerd. Architectonisch sluit 
de bebouwing aan op de typologie van het boerenerf met haar 
‘landschappelijke bebouwing’. Op deze manier draagt de nieuwe 
functie er aan bij om van Nieuwveense Landen een gemengd 
woonmilieu te maken.

Parkzone in Stedenbouwkundig Plan Nieuwveense Landen 1:10.000 7979
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5.2 Werkboerderij: werkkavels

Gekoppeld aan de werkboerderij worden drie tot vier werkkavels 
uitgegeven. Op deze kavels hebben kleine ambachtelijke 
bedrijven (meubelmakerij, stoffeerder, kleine aannemer enzo-
voorts) de mogelijkheid een werkplaats of atelier te realiseren. 
Ruimtelijk maakt het onderdeel uit van het boerenerf rondom de 
werkboerderij. Het erf is herkenbaar als ruimtelijke eenheid door 
de bestaande bomensingel rondom de werkboerderij die gedeel-
telijk zal worden vernieuwd en versterkt. 
Typologisch sluit de nieuwbouw aan op de architectuur van 
het boerenerf. De bedrijven staan als hoogwaardige ‘schuren’ 
op het erf. De architectuur is een eigentijdse vertaling van de 
oorspronkelijke typologie van de boerenschuur. De kap is hierin 
een belangrijk thema. Vanzelfsprekend heeft de nieuwbouw ook 
een kap, hiervoor wordt een goothoogte van maximaal 6,0 m en 
een nokhoogte van maximaal 11,0 m gehanteerd. 
Het bouwvlak voor de bedrijfsruimten wordt bepaald door vier 
minimale rooilijnen. Aan de zijde van de werkboerderij (voorzijde) 
staat de nieuwbouw op minimaal 4,0 m van de erfgrens. Aan 
de achter- en zijkanten is dit 10,0 m respectievelijk 8,0 m om 

voldoende afstand te houden tot de bestaande en vernieuwde 
houtwal. Voor de tussenerfgrenzen geldt een minimale afstand 
van 2,0 m. Het bouwvlak wat op deze manier ontstaat wordt voor 
maximaal 80% bebouwd. 
 
De bebouwing heeft een duidelijke relatie met de werkboerderij 
en oriënteert zich hier met voorzijden op. Een haag op de 
erfgrens dient als subtiele overgang naar het private kavel. Het 
parkeren ten behoeve van de werkfuncties vindt op eigen terrein 
plaats. 
Vanaf de Bremenbergwerg / N375 en vanuit Broeklanden zijn 
de noordelijke en zuidelijke hoekkavels zichtbaar. Deze plekken 
worden gemarkeerd met een secundair bebouwingsaccent. 
Bijvoorbeeld een hoekraam of een bloemkozijn maakt de 
tweezijdige oriëntatie evident. 
 
In de materialisering van het beeldthemagebied werkkavels 
wordt het karakter van het boerenerf geaccentueerd. De gevels 
bestaan uit metselwerk in donkere aardse kleuren, (zwart) hout 
en glas. De kap is antracietkleurig, hierbij is het mogelijk dat het 
gevelmateriaal doorloopt over de kap of andersom.
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De bebouwing op de twee 

hoekkavels oriënteren zich met 

een bebouwingsaccent ook op 

respectievelijk de N375 en op 

Broeklanden.

Aan de zijde van de werk-

boerderij wordt een haag 

toegepast als uniforme erfaf-

scheiding.

De werkboerderij en de werk-

kavels worden ruimtelijk 

begrensd door bestaande en 

nieuwe boomsingels.

3d voorbeelduitwerking
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Schetsuitwerking 1

Schetsuitwerking 2

Materiaalgebruik

Materiaalgebruik

Secundair bebouwingsaccent

Doorlopende kap
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m
in 4,0 m

min 8,0 m

min 8,0 m

m
in 10,0 m

rooilijnen

5025 100 125 m.0 75

variabele rooilijn (minimale afstand 

     tot erfgrens aangegeven op 

     kaart)

rooilijn ten opzichte van tussenerf-

     grens, minimale afstand is 2,0 m

     (indicatieve ligging)
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5.3 Themakaarten

In de voorgaande beschrijving van de werkkavels bij de 
werkboerderij is het architectonische karakter beschreven. De 
essentiekaart geeft aan wat stedenbouwkundig beeldbepalend 
is; de schetsuitwerkingen en referentiebeelden willen vooral 
inspireren. Als minimale beeldkwaliteitseisen worden hier in 
een reeks themakaarten alle aspecten van de beeldkwaliteit 
behandeld. Hierin worden randvoorwaarden ten aanzien van 
kleur- en materiaalgebruik, rooilijnen, bouwhoogten en kapvorm, 
accenten en erafscheidingen genoemd.

kleur- en materiaalgebruik

Gevel:

Donker metselwerk gecombineerd met 

natuurlijke materialen als (zwart) hout 

en glas.

Dak:

Antracietkleurig.
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5025 100 125 m.0 75

Bouwhoogten

goothoogte max. 6,0 m, bouw-

     hoogte max. 11,0 m

86



5025 100 125 m.0 75

Nokrichting

kap verplicht, nokrichting vrij
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5025 100 125 m.0 75

Bebouwingsaccenten

secundair bebouwingsaccent

     bv hoekraam, bloemkozijn
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5025 100 125 m.0 75

Erfafscheiding

haag, voorstel: meidoorn

(bestaande) houtwal rond werk-

     boerderij als erfafscheiding

8989



90



De inrichting van de openbare ruimte sluit aan op de stedenbouw-
kundige structuur van Centrumwonen en Broeklanden. De 
samenhang tussen de architectuur van de nieuwbouw, de groen- 
en waterstructuur en de inrichting bepalen de herkenbaarheid 
en identiteit van de woonbuurten. Daarnaast moet de openbare 
ruimte als vanzelfsprekend functioneel en duurzaam zijn en 
passen binnen de gestelde normbudgetten. Hieronder volgt een 
beschrijving van de inrichting van de openbare ruimte van de 
hoofdontsluiting, Centrumwonen en Broeklanden. Het gaat hierbij 
om sfeerimpressies, definitieve keuzen voor materialen worden 
gemaakt in het inrichtingsplan. 

 
6.1 Hoofdontsluiting 
 
Centrumwonen en Broeklanden liggen direct ten zuiden van de 
nieuwe westelijke ontsluitingsweg. Deze maakt onderdeel uit van
de hoofdontsluiting van Nieuwveense Landen en verbindt de 
rotonde N375 / Handelsweg met de huidige Nieuwe Nijeveense-
weg bij het toekomstige voorzieningencentrum. De westelijke 
ontsluitingsweg is een nieuwe structuur in het vooral noord-zuid 
georiënteerde landschap. De weg is gekoppeld aan de nieuwe 
hoofdwatergang door het westelijk deel van Nieuwveense Landen.
 

6. INrICHtING OPENBArE rUImtE

De hoofdontsluiting zal worden ingericht als 50 km/uur weg met 
gescheiden rijbanen en een groene middenberm. De weg wordt 
uitgevoerd in (stil) asfalt zonder opsluitbanden, de afwatering 
verloopt direct via de berm. Parallel aan de weg wordt een 
vrijliggend fietspad gerealiseerd die de verschillende buurten met 
elkaar en met het voorzieningencentrum verbindt. 
De westelijke ontsluitingsweg heeft een enigszins vloeiend 
verloop. Door de kromming van de lijn ontstaan wisselende 
ruimtelijke beelden. Dit wordt versterkt door de verschillende 
woonbuurten langs de hoofdontsluiting. De ontsluitingsweg 
heeft ruimtelijk twee verschillende zijden. Door de situering 
van de hoofdwatergang ligt de bebouwing aan noordzijde 
op afstand van de weg en zijn er doorzichten mogelijk naar 
het veenweidelandschap. Dit geeft de hoofdontsluiting aan 
noordzijde een open karakter. Aan zuidzijde staat de bebouwing 
dichter op de hoofdontsluiting en wordt gekenmerkt door een 
dichtere bebouwingsmassa. In de beplantingsstructuur wordt 
dit geaccentueerd door eenzijdige beplanting aan zuidzijde van 
groepen dubbele rijen bomen. 
Vanaf de hoofdontsluiting worden de woonbuurten Centrum-
wonen (Ce1) en Broeklanden (Br4) op twee plaatsen ontsloten. 
Namelijk ter plaatse van de bestaande elzensingel en de 
Kolderveense Oostergrift. 
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6.2 Centrumwonen

De inrichting van de openbare ruimte in Centrumwonen sluit aan 
op de kleinstedelijke sfeer van het woonmilieu. De pleinenreeks 
in het hart van de buurt representeert het karakter van 
Centrumwonen het meest duidelijk. De buurtontsluiting langs de 
randen van de woonbuurt is herkenbaar als verbindende schakel 
tussen de woningen en de hoofdontsluiting. 
 
De woonbuurt is ingeklemd tussen de abelenlaan langs de 
bestaande Nieuwe Nijeveenseweg aan oostzijde en de bestaande 
(verlengde) elzensingel aan westzijde. De buurtontsluiting is 
gekoppeld aan deze groenstructuren en maakt een lus door 
Centrumwonen. Vanaf de hoofdontsluiting is de woonbuurt op 
één plek ontsloten, parallel aan de elzensingel. De woonmilieus 
Centrumwonen en Broeklanden zijn onderling gekoppeld, zodat 
er een tweede verbinding met de hoofdontsluiting is. 
De buurtontsluiting is ingericht als 30 km/uur weg. Auto’s en 
fietsers bevinden zich op dezelfde rijbaan en er zijn geen voor-
rangsregelingen ingesteld. De buurtontsluiting heeft zowel een 
verbindende als een verblijfsfunctie, het is de schakel tussen de 
woningen en de hoofdontsluiting. De inrichting van de openbare 
ruimte sluit aan op deze tweeledige functie: doelmatig en sober, 
maar tegelijkertijd uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig. Het 
voorstel is om de rijbaan en het trottoir van de buurtontsluiting 
uit te voeren in gebakken klinkerverharding in een donkerrood-
bruine kleurstelling. Ze worden van elkaar gescheiden door een 
lage trottoirband. Mogelijk kan een nuanceverschil in kleur of 
legpatroon het onderscheid tussen trottoir en rijbaan versterken. 

Parkeerplaatsen langs de buurtontsluiting worden uitgevoerd in 
een onderscheidende kleur verharding. 

De pleinenreeks is het intieme hart van Centrumwonen. De 
overgangen openbaar-privé zijn direct doordat veel woningen 
op de erfgrens staan. De openbare ruimte heeft een belangrijke 
verblijfsfunctie. De straten door het hart van Centrumwonen zijn 
autoluw, autoverkeer is mogelijk maar bij de inrichting van de 
openbare ruimte is de verblijfsfunctie dominant. Parkeren vindt 
plaats in de parkeerkoffers tussen de woningen, laden en lossen 
in de pleinenreeks is echter mogelijk. 
De materialisering van de openbare ruimte is afgestemd op de 
verblijfsfunctie. Het voorstel is om de pleinenreeks uit te voeren 
in gebakken klinkerverharding in een lichte kleurstelling. Hier 
wordt zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen rijbaan en 
trottoir. Mogelijk kunnen de aansluitingen naar de buurtwegen 
worden uitgevoerd in de donkerrood-bruine kleurstelling van de 
buurtontsluiting. Hier scheidt een lage trottoirband het trottoir van 
de rijbaan. De pleinen kunnen worden ingericht in een afwijkende 
materialisering. In de pleinenreeks is ook ruimte voor groen. 
Langs de straten liggen plantsoenen met solitaire (sier)bomen. 
 
Het overgrote deel van het parkeren in Centrumwonen vindt 
plaats in parkeerkoffers tussen de woningen. Deze ruimten zijn 
eenvoudig en doelmatig ingericht. Voor de materialisering van 
de koffers wordt gebruik gemaakt van een onderscheidende 
verharding. Hagen rondom de parkeerplaatsen voorkomen dat 
het beeld te stenig wordt.
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6.3 Broeklanden

Broeklanden wordt stedenbouwkundig gekenmerkt door 
de oorspronkelijke structuur van het veenweidelandschap. 
Deze noord-zuidgerichte landschappelijke oriëntatie is het 
stedenbouwkundige thema voor de woonbuurt. Grasvelden, 
wadi’s en watergangen doorkruisen Broeklanden. De inrichting 
van de openbare ruimte is ondersteunend aan het groene beeld 
van Broeklanden. In de woonbuurt komen twee inrichtingssferen 
voor. De buurtontsluiting die doorloopt in de voetpaden langs de 
randen van de groene ruimten en de achterstraten. 
 
De bestaande elzensingel aan oostzijde en de Kolderveense 
Oostergrift aan westzijde definiëren de randen van Broeklanden. 
Aan de grift en de elzensingel zijn respectievelijk de 
buurtontsluiting en de hoofdfietsroute gekoppeld. Vanaf de 
hoofdontsluiting is de woonbuurt op één plek ontsloten, parallel 
aan de grift. De woonmilieus Centrumwonen en Broeklanden 
zijn onderling verbonden, zodat een tweede verbinding met de 
hoofdontsluiting mogelijk is.  
De buurtontsluiting is ingericht als 30 km/uur weg. Auto’s en 
fietsers bevinden zich op dezelfde rijbaan en er zijn geen 

voorrangsregelingen ingesteld. De inrichting van de openbare 
ruimte is, net zoals in Centrumwonen, doelmatig en sober, 
maar tegelijkertijd uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig. Het 
voorstel is om de buurtontsluiting uit te voeren in gebakken 
klinkerverharding in donkerrood-bruine kleurstelling. Mogelijk 
worden zowel het trottoir als de rijbaan in deze verharding 
gerealiseerd. Ze worden van elkaar gescheiden door een lage 
trottoirband. Een nuanceverschil in kleur of patroon kan het 
onderscheid tussen trottoir en rijbaan versterken. Langs de 
randen van de groene ruimten is de verharding ondergeschikt 
aan het groene karakter. 
 
Parkeren in Broeklanden vindt voornamelijk op eigen terrein 
plaats. De woningen oriënteren zich op de autovrije groene 
ruimten. Parkeren vindt plaats in de achtertuinen. Deze worden 
ontsloten door een straat in het midden van de ‘wooneilanden’: 
de achterstraat. De achterstraat heeft het karakter van een 
woonerf en is eenvoudig en doelmatig ingericht. Het voorstel 
is de verharding uit te voeren in gebakken klinkerverharding. 
Rondom de parkeerhoven worden hagen aangeplant om het 
groene karakter van Broeklanden te accentueren.
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