Voorzijde van de woning
Minimaal 40 cm
boven maaiveld

De samenhang in Mortiere wordt bereikt
door20de
Minimaal
cmafstemming in de architectuur, de
boven maaiveld
materialisering en maatvoering in de openbare
ruimte. De erfafscheidingen op de
erfgrens tussen openbare en private ruimte zijn hierbij beeldbepalend. In Mortiere is
gekozen voor een uniforme afscheiding aan de voorzijde van de woning in de vorm
Standaard
Standaard
van een laag muurtje. Dit is de basis bij alle woningen. Geen rommelig samenstel van
individuele oplossingen van wisselende kwaliteit, maar een duurzaam vormgegeven
Maximaal
100 cm
erfscheiding
met:

Het doel is een zo continu mogelijk beeld van de tuinmuurtjes als begeleiding van
de openbare ruimte. Hierbij worden de volgende onderbrekingen gehanteerd van de
entrees en inritten:
▶▶

Openingen naar de voordeur, bij rijwoningen, is tussen 1,00 en 1,20 meter.

▶▶

Opening bij een enkele oprit is 3,75 meter.

boven maaiveld

▶▶

▶▶

Een bakstenen plint van minimaal 20 centimeter hoog boven maaiveld, met een
dikte van minimaal 20 cm. Hierop gemonteerd een horizontale stalen buis tot
minimaal 40 cm boven maaiveld.
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Ofwel een muur van minimaal 40 cm (en maximaal 100 cm) boven maaiveld van
dezelfde dikte.

Minimaal 40 cm
boven maaiveld

3,75 meter

Minimaal 40 cm
boven maaiveld

▶▶

6,50 meter

Opening bij een dubbele oprit over twee percelen is 6,50 meter.

Minimaal 20 cm
boven maaiveld

Standaard

Standaard
Maximaal 110 cm
boven maaiveld
(135 cm in overleg
met supervisor)

Maximaal 100 cm
boven maaiveld

3,75 meter
6,50 meter
5 meter

3,75 meter

▶▶

6,50 meter
5 meter

5 meter

Opening bij een dubbele oprit op een enkel perceel is 5 meter.
Minimaal
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Minimaal 20 cm
boven maaiveld

Standaard

Op bijzondere plekken in Mortiere:

3,75 meter
5 meter
Bijzondere plek

▶▶

5 meter
6,50 meter
5 meter

5 meter

5 meter

5 meter

Wanneer er twee percelen met een dubbele oprit aan elkaar grenzen dient er een
Minimaal
tuinmuurtje van minimaal
1 meter op de perceelsgrens geplaatst
te worden.
Minimaal
1 meter
1 meter

Maximaal 110 cm
boven maaiveld
(135 cm in overleg
met supervisor)

▶▶

Op specifieke plaatsen rondom het park en de ovaal een bakstenen plint van
minimaal 20 centimeter hoog boven maaiveld, met een dikte van minimaal 20
cm. Hierop gemonteerd een hekwerk tot minimaal 40 cm boven maaiveld.

▶▶

In enkele meer prominente situaties wordt het hekwerk aan de voorzijde
opgetrokken tot 110 cm boven maaiveld (135 cm in overleg met supervisor).5 meter

▶▶

Muren worden bij woningen op een hoek van de straat ook de hoek omgezet.
Minimaal 40 cm beide gevels naar de openbare
In Mortiere beschouwen we bij hoekwoningen
boven maaiveld
ruimte als voorgevels en zo worden de erfafscheidingen ook behandeld.

5 meter

5 meter

Minimaal
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Minimaal 20 cm
boven maaiveld

Standaard

Bijzondere plek

Handleiding voor behoud en plaatsen erfafscheidingen

Plint met hekwerk

Lage muur

Opening naar inrit en voordeur

Een vertrouwd en vriendelijk karakter
Mortiere is een samenhangende beschutte buurt met een vertrouwd en vriendelijk
karakter, een buurt die door de bewoners met enige trots gevoeld wordt als hún buurt.
Om dit te is wordt de rijke architectuur zorgvuldig vormgegeven en afgestemd op
elkaar. Architectuurstijl, materialisering, kleurstelling en openbare ruimte worden in
samenhang bekeken. In Mortiere staan stedenbouw en architectuur ten dienste van
elkaar.

Zij- en achterkant van de woning

Aanvullingen aan de privézijde

Ook waar zij- en achtertuinen aan openbaar gebied grenzen worden erfafscheidingen
uniform en hoogwaardig uitgevoerd. Het uitgangspunt is het waarborgen van privacy
van de woning ten opzichte van de aangrenzende openbare ruimte. Dit scherm mag
ofwel in het verlengde van de zijgevel van de woning ofwel binnen de perceelsgrens
geplaatst worden.

Uit privacyoverwegingen kan er vanuit de bewoners behoefte zijn aan groene
erfafscheidingen. Dit is toegestaan als er rekening mee wordt gehouden dat:
▶▶

De collectief of projectmatig aangebrachte erfscheiding aan de openbare ruimte
in stand blijft (incl. begroeiing).

▶▶

Een tuinmuur (minimaal 30 cm dik).

▶▶

De aanvullingen op de erfafscheidingen op eigen terrein gebeuren.

▶▶

Een muur-hekwerkcombinatie.

▶▶

▶▶

Een muur-pergolacombinatie.

Het toevoegen van beplanting zoveel mogelijk aansluit op de bestaande
6,50 meter
beplanting.

▶▶

Een hekwerk-haag combinatie (de haag bij voorkeur als beuken-, hulst-,
glansmispel-, liguster-, portugese laurier-, taxus-, of veldesdoornhaag).

▶▶

De aanvulling dient uit natuurlijk materiaal te bestaan.

▶▶

Een degelijk raster hekwerk begroeid met hedera. Dit is in basis een zwart
hekwerk met mazen van beperkte grootte en minimaal een bovenregel.

3,75 meter

Indien er een scherm wordt toegevoegd, dient dit de hoogte van de groene
erfscheiding niet te overstijgen. Er kan gekozen worden voor de volgende oplossingen:

Bij begroeiing (haag, scherm met hedera) dient rekening gehouden te worden met de
benodigde plant- en groeiruimte binnen de perceelgrens. Een privacyscherm heeft een
hoogte van 1,80 meter. De uitvoering van de erfscheidingen moet altijd duurzaam zijn
en afgestemd op de in de omgeving aanwezige uitvoering.

▶▶

Lichte kokosmatten of rietmatten te bevestigen aan hekwerk, klimplanten
groeien hier deels doorheen.

▶▶

Zware kokosschermen of wilgenschermen geplaatst achter de erfscheiding,
klimplanten groeien hier ook tegenaan. Deze dienen op minimaal 5 centimeter
achter de erfafscheiding geplaatst te worden. Hierdoor kan de begroeiing door
groeien, maar er ook doorheen groeien.

5 meter

5 meter

5 meter

Minimaal
1 meter

Erfafscheidingen en openbare ruimte

Hekwerk-haagcombinatie

Muur-hekwerkcombinatie

Alle erfscheidingen worden projectmatig aangebracht zoals dit op de verkooptekening
is weergegeven. Hierop is zichtbaar waar welke erfscheidingen gerealiseerd worden.

Hedera op kokosmatten

Wilgenschermen (5cm afstand)

Kokosscherm (5cm afstand)

Muur-pergolacombinatie

hek

band

muur

Alle erfscheidingen die grenzen aan de openbare ruimte worden altijd meeontworpen
door de architect. Dit betekent dat deze ook op een bouwtekening zichtbaar
aangegeven zijn. Op deze wijze wordt de gewenste kwaliteit gerealiseerd.

Kokosmatten

Raster hekwerk

De overgang, op de koppen van blokken, van de hoge tuinmuur, haag of het hekwerk
naar de lage tuinmuur wordt op enkele plaatsen vormgegeven met een ligusterhaag
of een laag hekwerk met hedera. De groeiruimte voor deze haag is 0,5 meter en de
hoogte is circa 1,20 meter.

Schuren en garages:
Zijn uitgevoerd in dezelfde
architectuurstijl als de woning of zijn
uitgevoerd in zwart houten rabatdelen.

Lage hedera

Lage Ligusterhaag

Zwart houten schuur

