
Bijlage - Richtpunten op basis van de kwaliteitskaart van de provincie Zuid-Holland 

(oktober 2017) 

 

Richtpunten ondergrond (besluitgebied ligt in rivierdeltacomplex, ‘rivierklei en veen’, ‘water als 

structuurdrager’ en ‘bijzonder reliëf en aardkundige waarden'): 

 Ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en oeverwallen 

herkenbaar. 

 Ontwikkelingen houden rekening met hun invloed op het watersysteem als geheel en dragen bij 

aan een duurzame en zo eenvoudig mogelijke werking van dit systeem. 

 Ontwikkelingen versterken de samenhang en continuïteit in het watersysteem als dragende 

ecologische en recreatieve structuur van Zuid-Holland. Ruimte voor natuurlijke dynamiek is hierbij 

een uitgangspunt. 

 Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het 

oppervlaktewater. 

 Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap herkenbaar en in 

stand. 

 Waar mogelijk worden de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar gemaakt 

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Richtpunten cultuur- en natuurlandschappen (besluitgebied ligt in veen(weide)landschap): 

 Bewaren diversiteit aan verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn beeldbepalend en worden 

behouden. 

 Ontwikkelingen houden rekening met het behoud van kenmerkende landschapselementen 

 Ontwikkelingen dragen bij aan behoud van de maat en weidsheid van de poldereenheden 

 Nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande structuren/ linten en 

niet in de veenweidepolders. 

 Nieuwe agrarische bedrijven liggen aan bestaande ruilverkavelingslinten of op een zeer goed 

bereikbare locatie voor zwaar verkeer. Ze vormen visuele eilanden in het veenweidelandschap 

door stevige, passende beplanting en een ligging op ruime afstand van elkaar. 

 

Richtpunten stedelijke occupatie (besluitgebied ligt in ‘steden en dorpen', mar buiten ‘buiten de stads- 

of dorpsrand’ 

 Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, kern of dorp. 

 Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met centra (zwaartepunten) 

en interactiemilieus in de stedelijke structuur. 

 Daar waar hoogbouw niet samenvalt met “zwaartepunten” in de stedelijke structuur geeft een 

beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed en aanvaardbaarheid van hoogbouw op de 

(wijde) omgeving. 

 Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en waterstructuur. 

 Een nieuwe uitbreidingswijk bouwt voort op het bestaande stads- en dorpsgebied en versterkt de 

overgangskwaliteit van de stadsrand (zie stads- en dorpsranden). 

 Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen worden behouden door 

ze waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoeften van deze tijd. 

 Het eigen karakter van het historisch centrum wordt versterkt. 

 Historische centra en kernen blijven ervaarbaar vanuit het omringende gebied. 

 Bij bedrijventerreinen krijgt de beeldkwaliteit van de randen, een goede ontsluiting en de 

samenhang met de omgeving extra aandacht. 

 

Richtpunten Beleving: geen specifieke richtpunten 


