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SWZ Zonhove in Son en Breugel biedt kinderen en volwassenen met 
een (ernstige) meervoudige en/of lichamelijke beperking levensloop 
bestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame 
beschermde, veilige omgeving. Omdat de gebouwen op Zonhove niet 
meer voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd gaat SWZ het 
huidige terrein transformeren. Dit betekent dat nagenoeg alle gebouwen 
en de huidige terreininrichting worden vernieuwd en toekomstgericht 
worden ontwikkeld. SWZ heeft hiervoor samen met Karres en Brands 
in december 2017 een masterplan ontwikkeld. In dit masterplan zijn 
bouwvelden aangegeven met een bijbehorend ruimtelijk en functioneel 
programma. Op basis van principe woningplattegronden is bovendien 
een voorbeeldverkaveling gemaakt. 

Het masterplan is een plan op hooflijnen en binnen de bouwenveloppes 
bestaat veel ruimte om in een nadere uitwerking tot een optimalisatie 
te komen. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het masterplan 

en is bedoeld als zowel een inspiratie- en communicatiemiddel als 
een toetsingsinstrument. Het beeldkwaliteitsplan geeft richting aan 
de gewenste beeldkwaliteit van gebouwen en terreininrichting. Het 
beeldkwaliteitsplan is een ‘light’ variant met een beperkt aantal regels 
én inspirerende voorbeelden als middel om een collectief gedragen 
richting te bepalen voor de nadere (landschaps-)architectonische 
uitwerking. Gezien het globale karakter van deze regels is het 
noodzakelijk om regie te blijven voeren op de beeldkwaliteit tijdens het 
planvormingsproces.

Het document beoogt creativiteit, gemeenschappelijke beelden en 
een door de verschillende partijen breed gedragen perspectief op 
de toekomstige inrichting van Zonhove te stimuleren. De opgenomen 
beelden dienen ter inspiratie en moeten altijd in combinatie met de 
tekst worden gelezen.

WAAROM EEN 
BEELDKWALITEITSPLAN ?
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Sfeerimpressie toekomstbeeld Zonhove
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AMBITIE

De ambitie van SWZ Zonhove ten aanzien van de transformatie 
is verwoord in het hiernaast te lezen statement. Daarnaast heeft 
SWZ in de fase van het tot stand komen van het masterplan 
al een richting bepaald ten aanzien van beeldkwaliteit van 
gebouwen en terreininrichting. Op basis van het statement en 
eerder benoemde uitgangspunten kan de ambitie ten aanzien 
van beeldkwaliteit als volgt worden samengevat: 

• gericht op cliënten, functionaliteit staat voorop
• herkenbaar en karakteristiek
• niet de uitstraling van een instituut
• overheersend schuine daken, platte daken zijn ondergeschikt
• open en licht
• vriendelijk en kleinschalig
• passend in de natuurlijke omgeving
• duurzaam en mooi verouderend
• woningen en de overige gebouwen zijn als zodanig 

herkenbaar.

Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk. 

Een wijk waar medewerkers het beste uit cliënten halen,
en waar cliënten het plezier in medewerkers losmaken. 

Een wijk die opgaat in de natuur,
en de sociale cohesie met omwonenden aangaat. 

Een wijk waar innovaties werk en leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt. 

Een wijk in Son en Breugel,
waar iedereen zou willen wonen. 

Zonhove. Buitengewoon.

Zo niet: Alle gebouwen hetzelfde met de uitstraling van een instituut. Zo wel: diversiteit door variatie in materialisatie en dakvormen en verschil tussen wonin-
gen en overige gebouwen
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Referentiebeelden voor de nieuwe bebouwing op Zonhove. 



7

verschil woningen en functies1
Woningen en functies moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn 
en verschillen zowel typologisch van elkaar als ook wat betreft kleur 
en materiaalgebruik. De functies hebben een andere uitstraling en 
zijn grootschaliger met materiaalgebruik van bijvoorbeeld glas, beton, 
hout. Baksteen kan ook maar dan afwijkend van woningen. De wonin-
gen zijn kleinschaliger en knusser met materiaalgebruik van bijvoor-
beeld baksteen en hout.

Woningen

Overige gebouwen

BEBOUWING

Onderscheid tussen woningen en overige gebouwen Woningen Overige gebouwen
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oriëntatie2
De woningen moeten zoveel mogelijk met de cliëntenentrees en de 
woonruimte naar het landschap zijn gericht. De gevels hebben grote 
gevelopeningen die gericht zijn op het landschap. De beleving vanuit 
de woonkamer is gericht op het landschap. De bevoorrading van de 
woningen ligt aan de zijde van de binnenhoven. De entrees van de 
overige gebouwen liggen aan het hart van Zonhove of aan het netwerk 
van voet- en fietspaden. 

De oriëntatie van de overige gebouwen is afhankelijk van de 
desbetreffende functie. De Tref, horeca, boerderij en receptie zijn 
meer naar buiten gericht en de dagbesteding- en werkgebouwen zijn, 
afhankelijk van de doelgroep meer naar binnen gericht.

DAGB
ESTED

ING

Overige gebouwen Woningen zijn richting het landschap georiënteerd. Woningen zijn richting het landschap georiënteerd.
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woningen - korrelgrootte

De woningen zijn gebaseerd op een principe plattegrond die verder 
uitgewerkt moet worden. De woningen zijn veelal twee aan twee ge-
schakeld en hebben daardoor een tamelijk groot grondoppervlak. De 
korrelgrootte van de woningen moet worden verkleind, bijvoorbeeld 
door de toepassing van verschillende materialen, verspringende ge-
vels en/of verschillende dakvormen.

3

Zorg voor variatie en een kleinere korrelgrootte. Kleinere korrelgrootte door variatie in kleur, materiaal en kapvorm.
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woningen - materialisatie en kleur4
De woningen kennen een onderhoudsarme materialisatie met een 
warme, vriendelijke en lichte uitstraling. De materialen moeten duurzaam 
zijn, mooi verouderen, mogen niet schreeuwerig zijn en moeten passen 
in de natuurlijke omgeving. Gedacht wordt aan baksteen en/of hout 
voor de gevels en keramische pannen, leisteen of op zink gelijkende 
materialen voor de daken. De gevels hebben grote gevelopeningen 
gericht op het landschap.

De woningen kennen een warme, vriendelijke en lichte uitstraling.  
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woningen - dakvormen5
De woningen mogen niet alleen platte daken hebben. Ze hebben 
schuine kappen of lessenaarsdaken, eventueel afgewisseld met platte 
daken. Door deze afwisseling worden de grote volumes van de wonin-
gen verdeeld in kleinere eenheden. De schuine kappen hebben een 
functionele invulling: hogere verdiepingshoogte, opslag of installaties. 
Installaties staan nooit buiten in het zicht.woningen 

functies

woningen 

functies

Zo niet: alles plat dak Zo wel: afwisseling in dakvormen Voorbeeld van woning met afwisselende dakvormen
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Voorbeeld uitwerking van de omgang met dakvormen en verkleining korrelgrootte door Marc Prosman Architecten BV
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woningen - overgang buitenruimte6
De woningen hebben allemaal een overdekte buitenruimte grenzend 
aan, en bereikbaar vanuit, de woonkamer. De overkapping vormt een 
wezenlijk onderdeel van de architectuur van de woning en grenst aan 
de privétuin van de woning. Bij het toepassen van de overkapping moet 
er rekening worden gehouden dat er voldoende licht in de woning valt. 

Alle woningen hebben een overdekte buitenruimte Voorbeelden van overdekte buitenruimtes.
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overige gebouwen - materialisatie en kleur7
De overige gebouwen zijn alle gebouwen die geen woonfunctie 
hebben. De overige gebouwen hebben een vriendelijke, frisse, 
moderne uitstraling en zijn nooit streng of kil. Gedacht wordt aan 
afwijkende materialen en kleuren ten opzichte van de woningen zoals 
beton, grijsachtig hout, glas en abstractere vormen van baksteen.

De overige gebouwen hebben een frisse en moderne uitstraling.
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overige gebouwen - dakvormen8
De gebouwen waarin de verschillende functies zijn gehuisvest onder-
scheiden zich van de woningen onder meer door hun kapvormen. Plat-
te en schuine daken zijn beiden toegestaan mits zodanig toegepast 
dat er een contrast ontstaat met de woningen. Zo kunnen boerderij, 
horeca en de Tref grote schuine kappen hebben die ook als berging 
kunnen worden gebruikt of als extra verdiepingshoogte. De dagbeste-
dingsgebouwen lenen zich vooral voor platte daken. Toepassing van  
alle gebo uwen met alléén platte daken is niet toegestaan.

woningen 

functies

woningen 

functies

woningen 

functies

woningen 

functies

woningen 

functies

woningen 

functies

Woningen Overige gebouwen De overige gebouwen hebben grote kappen die contrasteren met de woningen. 
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overige gebouwen - overgang buitenruimte

De overgangen van gebouw naar buitenruimte kunnen, afhankelijk van 
de functie, abrupt zijn of als beschutte functionele buitenruimte (al dan 
niet overdekt) worden vormgegeven, bijvoorbeeld bij de boerderij of 
horeca. De buitenruimtes zijn goed op de zon georiënteerd, eventueel 
overdekt en voorzien van geïntegreerde zonwering en beschut tegen 
de wind.

9

Gebouwen in een U-vorm zorgen voor een beschutte buitenruimte. De overgangen van de overige gebouwen naar de buitenruimte kunnen zowel abrupt zijn 
als met een overkapping.
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duurzaamheid in gebouwen

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de nieuwbouw op Zon-
hove. SWZ heeft de ambitie dat de nieuwe gebouwen voldoen aan 
de BENG en dat de gebouwen ontworpen worden conform het Trias 
principe. Voor de gebouwen geldt dat gebruik gemaakt wordt van on-
derhoudsarme materialen, die mooi verouderen. Waar mogelijk wor-
den op gebouwen zoveel mogelijk groene daken toegepast. Bij het 
toepassen van zonnecollectoren geldt dat deze worden geïntegreerd 
in de bouwvolumes.  

10

Zo niet: zonnepanelen niet geïntegreerd.Waar mogelijk worden groene daken toegepast op de gebouwen. Zo wel: zonnepanelen wel geïntegreerd.
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Zo wel: zonnepanelen wel geïntegreerd.

OPENBARE  RUIMTE

 voet- en fietspaden

Het netwerk van voet- en fietspaden verbindt alle woningen en func-
ties met elkaar, inclusief de binnenhoven. De paden bestaan uit een 
lichte kleur asfalt (beige n.t.b.) en hebben een breedte van 3,5 me-
ter. De paden en fundering zijn geschikt voor nood- en hulpdiensten, 
personenauto’s en beheer voertuigen. De paden hebben geen aparte 
molgoten maar wateren af op het aangrenzende terrein. De in het ter-
rein aanwezig hoogteverschillen worden zo veel mogelijk afgevlakt en 
de paden hebben een helling van maximaal 4%, bij voorkeur minder.

11

Systeem van voet- en fietspaden. De voet- en fietspaden worden uitgevoerd in licht asfalt.
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auto ontsluiting

De auto ontsluiting ligt aan weerszijden van het terrein en eindigt 
in functionele parkeerplaatsen. De straten hebben een breedte van 
6 meter en zijn net als de parkeerplaatsen bestraat met donkere 
gebakken klinkers. Deze kleur is vanwege de herkenbaarheid voor 
cliënten afwijkend van de lichte voet-/fietspaden en sluit bovendien 
mooi aan bij de bestrating van de Nieuwstraat. Waar mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van waterdoorlatende straatstenen, overig water bij 
voorkeur afvoeren naar plantvakken of wadi’s.

P

P

P

P

P

12

Systeem van autowegen. De autowegen en parkeervakken worden uitgevoerd in donkere gebakken klinkers die 
aansluiten op de verharding in het centrum van Son.
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entrees13
De entrees van Zonhove kennen een natuurlijke overgang naar de om-
liggende wijken. Hekken en verbodsborden worden zoveel mogelijk 
vermeden of onopvallend weggewerkt. Alleen bij de hoofdentrees kan 
een eventueel terughoudend bord geplaatst worden voor de herken-
baarheid.

Zo niet: entrees gedomineerd door hekken en borden,
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veiligheid
Hekken en afscheidingen zijn sober maar zorgvuldig vormgegeven 
met een beperkte visuele impact op de buitenruimte. Bij de toepassing 
van hekken en afscheidingen staat veiligheid van de cliënten voorop. 
De afscheidingen hebben daarom een minimale hoogte van 0.30m 
en hebben geen scherpe of uitstekende delen waar cliënten zich aan 
kunnen verwonden. Materiaalgebruik is onderhoudsarm, duurzaam en 
robuust. Onopvallend kleurgebruik (afbeeldingen zijn indicatief).

60 cm
>30 cm

Groot Schuylenburg

De paden langs de beek kennen ten behoeve van de veiligheid een afscheiding van 
minimaal 0.30m hoog.

Voorbeelden van afscheidingen.

14
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bruggen

Bij de bruggen staat gebruiksgemak en veiligheid voor de cliënten 
voorop. Op- en afritten hebben bij voorkeur een hellingspercentage 
van max. 4%, bij voorkeur minder. De vormgeving is niet fancy of tijds-
gebonden maar zorgvuldig en terughoudend. De beek moet goed 
zichtbaar worden/blijven. De toegepaste materialen zijn onderhouds-
arm, duurzaam en robuust. Toepassing van prefab bruggen is een op-
tie maar moet nader onderzocht worden. 

15

Waar direct contact met het water is, zoals bij de bruggen, worden hogere hekken toe-
gepast. 

De bruggen hebben transparante hekwerken, waardoor er optimaal zicht op de beek is.

lage afscheidingen

hoge hekken
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bewegwijzering16
Eventuele bewegwijzering op het terrein is terughoudend vormgege-
ven. Wegwijzers staan altijd laag en hebben neutrale kleuren. aandui-
dingen van gebouwen zijn zoveel mogelijk op de gebouwen geplaatst. 

Zo niet: Hoge wegwijzers met felle kleuren. Zo wel: lage wegwijzers met neutrale kleuren of aanduidingen op gebouwen. 
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duurzaamheid in terreininrichting

Op Zonhove wordt het regenwater zo veel mogelijk opgevangen en in 
de bodem geïnfiltreerd. Op de wegen en parkeerplaatsen worden wa-
terdoorlatende klinkers toegepast en daarnaast wordt het water van 
daken en overige verhardingen opgevangen in plantvakken en wadi’s. 
Om het energieverbruik te beperken wordt LED-verlichting toegepast. 
Voor fundering van paden en wegen wordt gerecycled materiaal ge-
bruikt. In de terreininrichting wordt gestreefd naar een optimalisatie 
van biodiversiteit door het creëren van gradiënten en diversiteit in be-
planting.

17

Principe wadi Wadi

Waterpasserende verharding
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omgang met beplanting

De cliënten op Zonhove behoren tot een bijzonder gebruikersgroep 
met eigen beleving van het landschap en beplanting. De op Zonhove 
toegepaste beplanting moet gericht zijn op beleving door de cliënten. 
De beplanting moet bovendien, door verschil in soorten en type be-
planting, de herkenbaarheid van de verschillende deelgebieden ver-
groten.

18

beekzone

parkzonedroog bos

nat bos

Verschillende landschappelijke zones in Zonhove.
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Zo niet: Beplanting en hekken belemmeren het zicht van de client.

Zo wel: Belevingselementen op hoogte van de cliënt. Zo wel: Bijzondere beplanting gericht op de beleving van de cliënt.

Zo wel: Onderbegroeiing verwijderen voor doorzichten over het terrein.
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parkzone

De beplanting in de parkzone bestaat uit bestaande en nieuwe bomen. 
Waardevolle exemplaren blijven behouden. Soortkeuze bij nieuwe bo-
men en heesters is bij voorkeur gericht op diversiteit in kleur, textuur 
en geur. De onderbegroeiing wordt grotendeels verwijderd om het 
doorzicht over het terrein te vergroten. Gras bestaat uit intensief en 
extensief beheerd gras. Streven naar gevarieerde, zo veel mogelijk in-
heemse kruidenlaag aangevuld met verwilderingsbollen.

19

Er wordt gekozen voor beplanting met een 
grote diversiteit in kleur en textuur.

Diversiteit in maaibeheer met extensief en 
intensief beheerde gras.

Zo wel: Onderhoudsarme beplanting tot 
aan de gevel.

Zo niet: Intensief beheerde plantborders 
langs de woningen. 
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beekzone

Streven naar inheemse beplanting passend in een natte omgeving, bij 
voorkeur gericht op diversiteit in kleur, verschil in textuur en geurend. 
Variatie en zichtbaarheid stimuleren door gedeeltelijk afgraven van de 
oevers.

20

Inheemse beplanting in de beekzone. Flauwe taluds langs de beek voor de ontwikkeling van natuurlijke vegetatie.
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bos

In het bos alleen inheemse beplanting toepassen. Door middel van 
beheersmaatregelen de twee karakteristieken van het bos versterken: 
nat bos bij de beek en droog bos op de stuifduinen. Onderbegroei-
ing direct langs de paden in het bos moet ten behoeve van de soci-
ale veiligheid vermeden worden. In de kern van het bos kunnen de 
kansen onderbegroeiing vergroot worden door beheersmaatregelen 
(meer licht inbrengen door kappen). Hiervoor dient een beheersplan 
gemaakt te worden. 

21

Het droge bos Het natte bos
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tuinen

Ieder woning heeft een eigen tuin, al dan niet gekoppeld aan naastge-
legen woning. De tuinen hebben als hoofdfunctie terras met een on-
derhoudsarme basisinrichting met rolstoeltoegankelijke betontegels, 
gras en één of meerdere kleurrijke bomen en/of heesters. De privétuin 
wordt begrensd door een beukenhaag waarin eventueel een onopval-
lend hek is geplaatst.

22

De woningen zijn omzoomd met een lage blokhaag waar de cliënt overheen kan kijken, 
maar die op plekken hoger kan zijn voor de privacy. De tuinen hebben een basisinrichting met betontegels, gras en enkele bomen of heesters.
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binnenhoven

De binnenhoven moeten zo groen mogelijk worden ingericht met zo 
min mogelijk verharding. Onderhoudsarm met toepassing van gras, 
bomen en enkele solitaire heesters. Soortkeuze bomen en heesters bij 
voorkeur gericht op diversiteit in kleur, textuur en geur.

23

Binnenhoven zijn zo min mogelijk verhard. Beplanting bestaat uit grassen, bomen en heesters met diversiteit in kleur, textuur en geur.



32

belevingselementen24
Belevingselementen zijn bijzondere inrichtingselementen die gericht 
zijn op het prikkelen van de zintuigelijke beleving van cliënten, bijvoor-
beeld door geluid, kleur of geur. Deze elementen moeten als integraal 
onderdeel van het landschap worden ontworpen of ingepast en ver-
spreid over het terrein worden aangelegd.

Zo niet: Element niet als integraal onderdeel van het terrein ontworpen. Voorbeelden van belevingselementen gericht op voelen, horen, ruiken die als integraal 
onderdeel van het terrein zijn ontworpen.
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meubilair25
Het toegepaste meubilair is dienstbaar aan cliënten en medewerkers, 
waarbij de veiligheid van de cliënten voorop staat. Het meubilair is 
sober maar zorgvuldig vormgegeven. Materiaalgebruik is onderhouds-
arm, duurzaam en robuust. Onopvallend kleurgebruik (afbeeldingen 
zijn indicatief).

Meubilair is zo vormgegeven dat cliënten gemakkelijk kunnen aanschuiven bij verwanten.Voorbeeld van sober maar zorgvuldigvorgegeven meubilair. 
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verlichting26
De verlichting is dienstbaar aan cliënten en medewerkers. Verlichting 
staat altijd op een mast van 3-4 meter hoog. Toegepaste armaturen 
zijn onderhoudsarm, duurzaam (LED verlichting) en robuust. Onopval-
lende vormgeving en kleurgebruik (afbeeldingen indicatief). 

Voorbeeld verlichtingsarmaturen op mast.Voorbeeld verlichtingsarmaturen op mast.
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05 REGIE

Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen tijdens de transformatie van 
Zonhove is regie in de vorm van beeldkwaliteitsregels noodzakelijk. Dit 
beeldkwaliteit plan bewaakt de samenhang tussen de verschillende 
schaalniveaus, zowel voor architectuur als openbare ruimte. De beeld-
kwaliteitsregels bestaan uit een aantal algemene beeldkwaliteitsregels 
die gelden voor het gehele gebied. Het maken van architectonische 
ontwerpen is echter nog een ingewikkeld proces waarin afwegingen 
tussen beeldkwaliteit, functionaliteit en kosten een belangrijke rol spe-
len. Gezien het globale karakter van de beeldkwaliteitsregels is het 

noodzakelijk om tevens regie te voeren op de beeldkwaliteit tijdens 
het planvormingsproces. Het beste kan deze regierol worden onder-
gebracht bij een supervisor of coördinerend (landschaps)architect. 

Daarnaast verdient het de aanbeveling om het beeldkwaliteitsplan 
vast te laten stellen door de welstandscommissie en gemeenteraad. 
Daarmee wordt een beleidskader bepaald voor de uitwerking van de 
beeldkwaliteit op Zonhove. Het beeldkwaliteitsplan kan dan worden 
toegevoegd aan de Welstandsnota en is vervolgens het kader voor 
welstandstoetsing bij de vergunningverlening.
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