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Inleiding

Een van de deelgebieden binnen Nieuwveense Landen is parkwonen. 
Een bijzondere locatie, waar wonen in het groene landschap centraal 
staat. Dit beeldkwaliteitplan geeft de spelregels om van het landschap, 
inrichting en  architectuur op elkaar af te stemmen en in harmonie en 
samenhang tot een bijzondere eenheid te maken.
Dit beeldkwaliteitplan is daarmee een nadere invulling binnen het 
overkoepelende beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen en in lijn met 
en conform het kwaliteitsmanifest Meppel.



Verkaveling









Bestemmingsplan 
Nieuwveense Landen
vastgesteld op 17-12-2020

onherroepelijk geworden in 2021

Primair duiding woongebied



Concept 
Verkavelingskaart
In relatie tot 
Bestemmingsplan 
Nieuwveense Landen





Linten





Erven/hoven





Architectuur





De kapvorm is 
het bepalende 
element in de 
architectuur

Elly Mosterd
In het Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020 is opgenomen dat hoofdgebouwen uitsluitend als natuurinclusief mogen wordt gebouwd. Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld aan de hand van een Beleidsregel Wonen Nieuwveense Landen.



Erfafscheidingen, bergingen en bijgebouwen

Naast de karakteristieke daken van de boerderijachtige archetypes, vormt 
ook  het groene open karakter van de wijk een krachtige drager. 
Om die reden zijn erfafscheidingen altijd vormgegeven in vorm van (boeren) 
hagen, of gaashekwerk met beplanting en poort. Schuttingen, tuinmuren en 
dergelijke als erfafscheiding zijn niet toegestaan. 
Om die reden zijn garages en carports onderdeel van de architectuur en 
hebben alleen bij de rijwoningen langs de bosrand een berging in de tuin 
tegen de bosrand (eventueel gecombineerd met een gaashekwerk)
De overige rijwoningen, driekappers en geclusterde woningen hebben de 
berging en opstelplaats van de huisvuil geclusterd in een soort boeren 
schuur, passend bij het landelijke thema, gepositioneerd in het landschap 
nabij de betreffende woningen.



Inrichting, erfafscheidingen 
en openbare ruimte



Inrichtingsplan

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt nader vastgelegd in het 
separaat opgestelde inrichtingsplan.
Dit beeldkwaliteitplan geeft wel richtingbepalende aanwijzingen voor 
een integrale samenhang tussen openbare ruimte inrichting en 
architectuur.
Keuze van materialen voor inrichting, bestrating, verlichting en 
speelmateriaal zijn kenmerkend en sluiten aan bij de kwaliteit van het 
plan, hierbij zijn enkele indicatieve voorbeelden gegeven.
Zoals eerder omschreven zijn alleen groene natuurlijke 
erfafscheidingen toegestaan.





Profielen sluiten 
nadrukkelijk aan bij 
het landschappelijk 
karakter. Deze worden 
in het inrichtingsplan 
nader vastgelegd en 
zijn hier indicatief 
opgenomen.
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referentiebeelden
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