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8 Bijzonder gebied Park Hoogveld 

Een bouwplan dient te allen tijde rekening te houden met de uitgangspunten en rand-
voorwaarden welke in het beeldkwaliteitplan en het kavelpaspoort zijn vastgelegd. 
Hierna volgt voor het gebied Park Hoogveld een beschrijving van de relevante criteria. 

8.1 Inleiding 

Op de grens van de stad en het landschap wordt de wijk Park Hoogveld met circa 450 
woningen ontwikkeld. Het gebeid grenst aan de Heerlerbaan, Imstenraderweg en de 
N281. De unieke landschappelijke kenmerken van het gebied met typerend Limburgs 
reliëf, bosranden en het monumentale gebouw van de voormalige Vrouwenvroedschool 
zijn daarbij behouden gebleven en tevens benut. Uitgangspunt voor de wijk Park Hoog-
veld is dat deze in alle opzichten een royale uitstraling krijgt. Dit wordt bereikt door gro-
te gebaren te maken, door het landschap maximaal te benutten en door het op een 
uitgekiende manier en op de juiste plek inzetten van verschillende woningtypes. In een 
beeldkwaliteitplan en in zogenaamde kavelpaspoorten zijn de uitgangspunten en rand-
voorwaarden, onder andere voor het ontwerpen van gebouwen, vastgelegd. 
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8.2 Beoordelingscriteria 

Situering 
— Plaatsgebonden gegevens zijn richtinggevend in het woning- en terreinontwerp en 

zijn vastgelegd in zogenaamde kavelpaspoorten. 
— De woningen aan de parkrand staan op 5 m uit de voorkant van de kavel. 
— De ligging van vrijstaande woningen is excentrisch op de kavel. 

Massa en vorm 
— Eenvoud en eenvormigheid zijn uitgangspunt voor het volume van de woningen. 
— In de kavelpaspoorten zijn de hoogtes aangegeven die maatgevend zijn. 
— De woningen zijn smal en diep. 
— Iedere vrijstaande woning heeft een royale entree en tenminste één buitenruimte 

die vanaf de straat zichtbaar is. Deze buitenruimtes kunnen worden uitgewerkt als 
loggia’s, balkons, dakterrassen, erkers, serres of veranda’s. 

— Daken van woningen hebben een enkelvoudige of tweevoudige opzet. 
— Daken hebben een duidelijke rand in de vorm van een overstek of daklijst.  
— De maximale dakhelling bedraagt 45 graden. 
— In het geval van een kap is de nokrichting van de hoofdmassa evenwijdig danwel 

loodrecht op de straat gesitueerd. 
— Het bouwvolume van woningen is nadrukkelijk verticaal of horizontaal geleed. 
— Meerdere, geschakelde, woningen vormen samen één gebouw. Geschakelde wo-

ningen worden zo ontworpen dat een nieuw gebouw ontstaat met duidelijke beëin-
digingen. Eenvoudige repetitie van dezelfde woning is niet toegestaan. 

— De geschakelde woningen langs de Cascadeweg (rode draad in het plan) hebben 
een gelede opbouw met een statig, verticaal geprononceerd hoofdvolume. 

— Bij bijzondere woningen is een uitgesproken en herkenbare vormgeving essentieel. 
— De appartementengebouwen dienen een overtuigende oriëntatie te hebben die sa-

menhangt met de plek. 

Gevels 
— De entree van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen is, behalve bij gescha-

kelde woningen, ruim en expressief ontworpen met toevoeging van veel glas, na-
tuursteen of architectonische ornamentering. 

— Patiowoningen hebben vanaf de straat gezien een besloten karakter. De garage-
deuren zijn in de gevel dominant en dienen daarom met hoogwaardige materialen 
uitgevoerd te worden (bij voorkeur in hout). De daklijst is in de compositie het mid-
del om de woningen samen te voegen. 
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Materiaal, kleur en detaillering 
— Gevelmaterialen zijn duurzaam en hoogwaardig. 
— Het hoofdvolume van de woning wordt uitgevoerd in natuurlijke kleuren in gebak-

ken steen danwel stucwerk. 
— Naast gebakken steen wordt het gebruik van natuursteen en hout aangemoedigd. 
— Kleuruitgangspunt voor vrijstaande woningen is natuurlijke kleuren. 
— Kleuruitgangspunt voor geschakelde woningen is natuurlijke kleuren. 
— Dakpannen zijn keramisch of van gelijkwaardig materiaal in zwart, antraciet of na-

tuurlijke kleuren. 
— Kozijnen hebben als uitgangspunt de naturelkleur van hout of zijn gelakt in een 

neutrale kleur: wit, gebroken wit, lichtgrijs, antraciet, donkerbruin, zwart. Hetzelfde 
geldt voor dakoverstekken, balkonhekjes, (garage)deuren, etc. Alle afwijkingen op 
de kleuruitgangspunten dienen vanuit de architectuur en de detaillering van de wo-
ning toegelicht te worden. 

 
Afwerking erven 
— Erfafscheidingen met hagen verdienen de voorkeur, eventueel in combinatie met 

een metalen hekwerk ter ondersteuning van de beplanting.  
— Een gedeeltelijke afscheiding met muurtjes is mogelijk. 
— Incidenteel zijn gevelschilderingen voor reclamedoeleinden toegestaan.  
— Vlaggen voor reclamedoeleinden zijn niet toegestaan; banieren mogen worden toe-

gepast evenwijdig aan het gevelvlak; de hoogte van banieren is tenminste 4x de 
breedte, met een maximaal oppervlak van 2 m².  

— Uithangborden zijn toegestaan mits niet verder reikend dan tot 0,8 m uit de gevel 
en niet groter dan 1 m². 

— Reclame-uitingen mogen geen belemmering vormen voor winkelend publiek, voer-
tuigen van hulpdiensten en relevante zichtlijnen in de routing door het Maankwar-
tier.  

— Reclame op de stedelijke wanden is niet toegestaan, wel op luifels, zonweringen of 
op het glas in de pui.  
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