
WATERWONINGEN FRANKRIJKKADE EUROPAKWARTIER-WEST

PARTICIPATIEBIJEENKOMST 29 NOVEMBER 2022

Inrichtingsplan

 Inrichtingsplankaart (versie 24-11-2022)

 Profiel 1  Profiel 2

PANEEL 1



Verkaveling
Positie van de woningen
• Gelijkmatige verdeling voor een rustig straatbeeld
• Zicht op het water als belangrijk uitgangspunt
• Ruime afstand tussen woningen
• Woningen liggen 4 meter uit de oever (waterlijn)

• Zicht op ruimte / water vanuit de straten
• ca. 17 meter tussen woningen aan westzijde 
• ca. 19 meter tussen woningen aan oostzijde

Inrichting
Beplanting en meubilair

Ginkgo biloba
alleen indien dit mogelijk blijkt met 

de ondergrondse kabels en leidingen

Rudbeckia fulgida 
‘Goldsturm’

Artemisia 
schmidtiana 

‘Nana’

Persicaria 
amplexicaulis 

blackfield

Agastache black
adder

Buddleja davidii ‘Border Beauty’

Vaste planten met warme kleurstelling en gele accenten. 

Robinia x margeretta 
‘Casque Rouge’’

Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’

Acer platanoides
‘Farlake’s Green’

Schanskorf met hergebruikte
Almeerse stenen

Bankje en afvalbak
standaard type ‘Poort’

Zwerfkeien,
doorsnede 100cm

Kruidenrijke oever

Gras

Bankje
Rough & Ready, cortens

Fietsbeugel
Solid, cortens

Picknickset
Rough & Ready, cortens

Haag, Fagus Sylvatica
bestaande haag aanvullen waar nodig

Hedera hibernica Buddleia ‘Straight Up 
Butterfly Tower’

Rosa ‘Marie Curie’
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Verkavelingsopzet
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Waterwoningen

 Referentiebeelden
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Waterwoningen

Massa
Vorm van de woningen

• De waterwoning bestaat uit een duidelijk hoofdvolume, zonder losse bijgebouwen.
• De berging is geïntegreerd in de woning.
• Uitkragende balkons en dakterrassen zijn niet toegestaan. Eventuele buitenruimtes 
 worden binnen het volume van de woning opgelost en zijn vormgegeven als onderdeel 
 hiervan.
• Binnen de entreezone is ruimte voor een architectonische verbijzondering welke 

 onderdeel is van het architectonische geheel.

Afmetingen
Hoogtes en dieptes
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voorbeeld

• Per kavel mag één waterwoning worden gebouwd.
• De waterwoning mag alleen binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak 
 worden gebouwd, met uitzondering van architectonische verbijzonderingen 
 in de entreezone (zie tweede onderstaande punt).
• De afmetingen van het bouwvlak zijn 7,5 x 15 meter.
• In de entreezone mogen alleen architectonische elementen worden 
 gerealiseerd ter verbijzondering van de entree. Hier mogen geen bergingen 
 of woonruimtes worden gerealiseerd.
• De woningen zijn maximaal 2 woonlagen hoog (begane grond + verdieping).
• De maximale hoogte bedraagt, gemeten vanaf de waterspiegel, 8,5 meter 
 (+4,2 mNAP).
• Aan de westzijde is het mogelijk een vlonder te realiseren van maximaal 2
 meter breed.
• Aan de zuidzijde is het mogelijk om een terras te realiseren binnen de aan-
 gegeven terraszone van maximaal 4 meter diep.
• De woningen komen op palen in het water te staan.
• Exacte hoogtes van de verdiepingen en dakoplossing worden in de 
 ontwerpen nader uitgewerkt. Het peil van de vloer (en daarmee de ‘vrije  
 ruimte’  tussen woning en waterspiegel) en de totale maximale  hoogte ten 
 opzichte van de waterspiegel liggen echter vast. 

Binnen de entreezone is  
ruimte voor een 
architectonische verbijzon-
dering.

De entreezone draagt bij aan 
de warme en uitnodigende 
uitstraling van de woning. 

De waterwoning bestaat uit 
een duidelijk hoofdvolume 
zonder losse bijgebouwen.

Buitenruimtes binnen het 
bouwvlak zijn onderdeel van 
de massa.

Afscheidingen of balu-
strades zijn een mee-
ontworpen onderdeel van de 
architectuur.

De dakvorm en massa spelen 
op elkaar in. 

 Bouw- en uitgiftevlak

 Doorsnede
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Waterwoningen Architectuur
Vormgeving van de woningen

Algemeen      
• De waterwoningen zijn een architectonische familie van elkaar. 
• De relatie tussen de woning en waterspiegel is een aandachtspunt: dit 
 moet zorgvuldig ontworpen worden.
• De huisaansluitingen (meterkast) komt langs de kade: deze dient bij 
 voorkeur ondergronds opgelost te worden. Als dit niet mogelijk is, moet 
 de kast worden mee-ontworpen.

De waterwoningen zijn een 
architectonische familie van 
elkaar. 

Kleur en materiaal      
• De waterwoningen hebben een landschappelijke, moderne  uitstraling. 
• Basismateriaal is hout (of gelijkwaardige natuurlijke materialen).
• Landschappelijke kleurstellingen, in lijn met het kleurenpallet.
• Voornaamste accent/contrastmateriaal is metaal.
• Accent/contrastkleurstelling is donkergrijs/antraciet, in lijn met het 
 kleurenpallet. In overleg met de gemeente Almere mag hiervan worden 
 afgeweken.

 

De kleurstelling sluit aan op het landschappelijke karakter de 
natuurlijke materialen. 

Natuurlijke materialen. Strakke vormentaal

Gevel      
• De beleving van wonen op het water staat centraal: hier wordt  
 invulling aan gegeven door een transparante vormgeving met  
 grote ramen. Met name zuid- en westzijde zijn transparant, 
 noord- en oostzijde mogen ingetogener. Des te verder het water  
 op van de oever, des te transparanter.
• De noordgevel (straatkant) dient warm en uitnodigend te 
 worden vormgegeven.
• Afscheidingen van buitenruimtes die binnen het bouwvlak 
 worden gerealiseerd zijn een architectonisch onderdeel van de 
 woning.

Horizontaliteit, duidelijke 
vlakken.

Hoe verder het water op  
vanaf de oever, hoe tran-
sparanter.

Transparante vormgeving.

Warme, uitnodigende gevel 
aan straatkant.

Sterke connectie met het 
water 

Huisaansluitingen zijn bij 
voorkeur ondergronds op-
gelost.

Dak            
• Dak vormt als het ware de ‘vijfde gevel’
• Daken zijn flauw hellend of plat en zijn een wezenlijk onderdeel 
 van de massa en architectuur. 
• De waterwoningen krijgen vegetatiedaken, in combinatie met 
 zonnepanelen.
• Overgang tussen dak en gevel is kwalitatief goed afgewerkt 
 met een dakrand of overstek (max. 1 meter)
• Op het dak worden geen dakterrassen gerealiseerd.
• Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.
 • Zonnepanelen zijn zoveel als mogelijk uit het zicht  vanaf 
  de straat
 • Zonnepanelen dienen zo geplaatst te worden dat deze geen 
  hinder in de vorm van schittering veroorzaken.

Flauw hellend dak.

Fraaie dakrand/overstek. Zonnepanelen worden op een 
groen dak geplaatst.

Steigers, vlonders, terrassen en loopbruggen      
• De steigers en loopbruggen hebben een slanke  
 vormgeving.
• Hekwerken zijn zo licht mogelijk vormgegeven  
 om vrij zicht op het water te garanderen.
• De loopbruggen en entreezone zijn een archi- 
 tectonisch onderdeel van de woning.
• Vlonders en terrassen (aan de zij- en achterkant)  
 mogen drijven.
• Bij de vlonders en terrassen staat de relatie met
 het water voorop.

Hekwerken en bruggen 
onderdeel van de archi-
tectuur.

Terrassen aan het water.

Plat dak. 
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