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i Staarirjakkerngeboi,t
2. Gewelmure en oorsvuerings
3. Platdakvleuel (s)
4 Skoorsieen / vuurhercl
5. Soldeilrap
6. Muurefwerking
7. Vensters en deure
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i-iierdie stel kenmeriie is gegrond op die bouvoi-meiensl'"appe van claardie besondere

vissershuise en kusplaaJwJnings wat histories die \AJ-esk-us se eiesaortige argitektuur

weei-spiee! het- Dit gee gesialte aan die bous$'iwa.t 'jacfiiisbaei as eietydse kontreidop

sal *ndersitei.

Die ,.rolEenrle i-iglyi-re sal huisontwerpers help om die sewe basiese kenrnerke in hul

pia,lneln te boJ. Ae;rpassings sa! volgel,-s vocrgesteide ontrve:p en spesifikasies

ocn+Jeeg ro;o;-i. Die rnirris-rturn gr-oatte van'n hr=riJls 'is0 v'r.m. Fiierdie grootte is nie

iiereiste rrii- eenhede op die groepbehuislngsperseei nie'

'l . IlBn k(E&+llqGEB.OLi

i 1 :rt_q:rTs - 'n Enkei"yeriiepingstrukfur.:r n':e'l'n staarcdak afgeend met oslversierde

gewelmure w.laiYail die boru*urings *ie daklyn vclg, tre;bi*d rnet een cf meee'

i:utd*l..olu,reis, as f+kuspunt va:: ov+cn!'oampleiise (Piatt*ak heol'geboue votgen'S

r-,i sserslaoth r;i ssty! sok toeiaa?'baar) -

.i 2 frrynslgs : Esteties bewedigende porpcrsies is'n ve;-eiste- op 'n rneegaande

rk.tr 'r.r=kyn 'n stei afrneiirrgs wai volgens argiteksnreni'rg die gervenste

prr-:parsies aan'n siaandakkerngebeu sal gee'
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1.2.1 Muurhoogte : 4300 mm gemeet vanaf 300 mm onderkant
die finale grondvloeMak tot by die dakhoogte op die
buitemuur. Dit is die muurhoogrte wat aanbewelword.

1.2.2 Nokhooste : 705O mm gemeet vanaf die punt waar
die regaf middellyn van die gebou die hellinglyn van
die grond sny. Hierdie is die maksimum toelaatbare
nokhoogte. Die fondasie van huise op kleinhoewes
kan egter verhoog word om die uitsig te benut.

1.2.3 Kemqebourvydte : 550omm. Hierdie is die wydte
as die dakhelling 45 grade en die nokhoogte 7050 mm
is. lndien die binneplan meer wydte vereis, kan die
dakhelling aangepas word mits die styl behoue bly.

1.2.4 Vloervlak : Minimum van 300 mm bokant die punt
waar die middellyn van die gebou die hellingslyn
van die grond sny.

1.2.5 Borswerinqs : Endgewels van kemgeboue moet
onversierde borswerings h€ wat 150 tot 230 mm
bo die daklyn uitstaan en die helling volg. Bors-
werings met reghoekige skouers en bopunte is
ook histories konek.

1 .3 STAANDAKKONSTRUKSIE :

1.3.1 Materiaal : 'n Keuse uit die voloqnde

. Geffietde Everite - asbessementplate (Victoriaanse profiel)
r Natuurlike dekriet
. Nagebootste dekiettekstuur met'n samestelling van

beton en vermikuliet

" Yskor Chromadek riffelstaalplate

' Dektile profielstroke

" Everitsdakte€ls

1.3.2 K&eur: Behahre rietdakke moet alle staandakke
in 'n aannaarbare kleur geverf urord - swart, grys,
donkergrys, groen of rooi.

2. PI,STDAKVLEUELS OF VRYSTAANDE STRUKTURE.

2.1Yorm: Plat dakke is tipies van die eenvoudige Weskus-
vissershuisies en die aanbouings waarmee staandak-
wonings destyds rergroot is. Sonder uitsondering sluit
die bouvorm lae borswerings in wat die daklyn op twee
kante volg (drie kante indien vrystaande.)
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2.2 DIMENSIES

2.2.1 Muurhoogte : 4000mm, gemeet vanaf 300 mm onderkant die finale
grondvloeMak tot by die bolyn van die borswering. As die hoofgebou 'n
platdak sou h6, soos in die geval van 'n vissers kothuis, kan hierdie
afmeting aangepas word. Aanvaarding salvan die ontwerp aftang.

2.2.2 Dakhelling : Alle platdakke moet'n helling van hoogstens 10 grade h€.

2.2.3 Materiaal : Dit will roorkom asof Everite "Profile B" die geskikste is.

2.2.4 Kleur: Of dieselfde kleur as die staandak of wit (vir hitteweerkaatsing).
Mure wit.

2.3 BORSWERINGS

Alle lrrystaande platdakgeboue moet op drie
kante afgerond rrlees met borswerings wat van
150 mm tot 230 mm bokant die dak uitslaan en
die daklyn volg. Twee kante indien aangebou.
Die profiel van borswerings moet of gerond of
skuins wees om water te laat afloop. Geen
voorafiervaardigde deksfukke van beton mag
gebruik word nie" (Dit geld ook Mr borswering
van staandakke)

2.4 DAKOORHANG

Moet beperk word; bre6 oorhange is nie tipies van die styl nie.

3. SKOORSTENE

Omdat skoorstene so 'n dominante deel van die Weskuskontreiboustyl is,
het Jacobsbaai se dorpsbeplanners dit'n voorvereiste vir elke woning
gemaak. Alhoewel die tradisionele Weskus-skoorsteen een of ander
tr:approfiel gehad het, sal variasies op die tema aanvaarbaar wees.
Meegaande sketse beeld worbeelde uit Uttramodeme ontwerpe
sal vansetfsprekend nie deug nie. Skoorstene kan of deel van die
kemgebou wees of by 'n platdakMeuel ingesluit wees, soos dit nog
by sommige Wesku splaaswonings roorkom. Skoorsteen-bopunte
kan verskillende vorms aanneem. Verwys na onderstaande sketse.
Onthou, hoe eenvoudiger hoe beter. Skoorstene van braaiplekke
moet so ontwerp word dat hulle by die hoofgebou se skoorsteen pas.
Die skoorsteen moet'n treffende argitektoniese kenmerk wees wat in
die hele ontwerp geintegreer is nie 'n terloopse toevoeging nb. Die
uiterlike struktuur moet die indruk skep dat daar'n groot wurherd of
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dikwels 'n klein venstertjie ingesluit om die binnekant te rcrlig -'n interessantheid wat
u kan oorweeg.

4. SOLDERTRAPPE

Soldertrappe was van die begin af deel van die Wes-
kussers se boupatroon, veral by kusplaaswonings en
buitegeboue- Sowel gemesselde trappe as houttrappe
is gebruik en is vandag nog te sien.

Alhoeweldit nie 'n voorvereiste vir'n bouplan salwees
nie, wilJacobsbaai se dorpsbeplanners die insluiting
daarvan aanmoedig.

Dii sal nie net kontreikarakter aan 'n woning gee nie,
maar ook praktiese toegang vnerskaf aan leefruimte op
soldeMak. Enkele voorbeelde word geillustreer.

Soos van die sketse aantoon, kan 'n soldertrap en 'n
skoorsteen saam aan een kant bebou word.

5. MUURAFWERKING

Die pragtige eenvoud van die Weskus-kontreiboustyl
word in 'n groot mate geskep deur die tekstuur van die
buitemure wat tradisioneel die karakter weerspie6l het
van die kalkklippe wat deur desjare se bouers gebruik
is- Diegene wat die outentieke nastreef, kan probeer
om klip in die hande te kry van die Eraanboere van die
kontrei.

'n Voorkoms na aan die outentieke kan egter verkry
word met rowwe pleistering \xan muuroppeMaktes en
die afwerking daarvan met'n nat sak of spons.

Alhdewel hierdie afwerking nie'n voorskrif is nie, is
dit karakter onthalwe wenslik en word dit sterk aan-
bCveel.

Om praktiese redes salgelykafgeuverkte mure nie
afgekeur word nie, maar die gladstryk van pleister-
werk met staaltroffels word nie as toepaslik beskou nie.

Die enigste aanvaarbare muurkleur is wit.

Bopuntvorms van skoorstene



6. VENSTERS EN DEURE

Outentieke Weskushuise word gekenmerk deur groot
wit muuroppeMaktes met vensters en deure wat in
verhouding aan die klein kant is. Hierdie kdtieke
verhouding tussen muurarea en vensters en deure
kan binne perke deur ontwerpers aangepas word
om aan vandag se vereistes te voldoen, mits hierdie
oorheersende karaKertrek nie prysgegee word nie.

6.1 Materiaal : Deure, vensters en luik rnan hout. Greie
harde hout hoef slegs weerbestand gemaak te word.
lndien gererf, is die voorkeurkleur "Ou Kaap" - groen,
wat so effektief op baie historiese geboue gebruik is.
Aluminium aanvaarbaar.

6.2 Vensterqrootte : 'n Venster van hoogstens 115O mm
vvyd by 1200 mm hoog word aanbeveelvir'n gewone
kamer. Vensters mag nie saamgevoeg word nie en
moet minstens 1500 mm vetn mekaar wees, van raam
tot raam.

6.3 VensterqlAg : Geen weerkaatsende glas mag gebruik
word nie. Kleinruituensters is nader aan die outentieke,
maar groter ruite is ook aanvaarbaar indien luike
voorsien word-

6.4 Luike : Luikdeurtjies by vensters word sterk aanbeveel
en moet volgens 'n aanvaarde tradisionele patroon
gemaakwees.

6.5 Lateie : Lateie kan toegepleister en dus onsigbaar wees
of houtlateie kan gebruik word wat donker teen die wit mure
vertoon-

6.6 Deure met qtaspanele (wat terselfdefid as "uitsigvensters"

dien) moet aan die buitekant voorsien word van 'n soliede
Iuikdeur wat by die ander deure van die gebou pas.

6-7 Deurqrootte van straatkantdeure hoogstens 2 A32 x
1ffiOmm. Sulke deure mag nie saamgevoeg word nie
en behoort minstens 1 50omm van raam tot mam
uitmekaar te wees. Aan die uitsigkant kan afgewyk urord

6.8 Totale arca in beslag geneem deur deure en vensters aan
die straatkant behoort nie 30o/o van die muurarea te oorskry
nie.

6.9 Bo+n onder&ure (staldeure) is tradisioneelen word stark
aanbeveel.
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6.10 Reghoekiqe openinqe is verkieslik. Geen prominente boogwrms.
Geen tierlant-vntjies of versiersel s.

6.11 Solderdeure en/of vensters kan in gewelmure ingebou wod. Net

een deur of venster per gewel, alhoewel 'n deur-en-venSter kombinasie
ook aanvaarbaar is.

6.12 Garaqe&ure :

. Aanbevole wydte vir openinge : 3 000mm.

. Deuropeninge moet verkieslik reghoekig of net effens geboog wees.

" Patroon : 'n Baie aantreklike voorkoms word verkry as die houtstroke van
garagedeure van links na regs en andersom skuins na mekaar toe gel€ word.

" Garagedeure moet liefs nie regsireeks op die straat uitkyk nie.

. Houtwerk kan of nahrurlik gelaat en weerbestand gemaak word of geverf in

'Ou KaaP" -groen.

7. GRENSMURE

Grensmure wat aan die ringmure van historiese Kaapse
plase herinner, sal baie bydrae tot die dorp se kontrei-
karakter. Daarom word huisbouers gewa om dit as
straaffrontomheining aan te bring, gebaseer op die mee-
gaande skets, met'n aanvaarde outydse profiel. Die
pleistering van grensmure moet deurgaans dieselfde
tekstuur h6. Die enigste aanvaarbare kleur is wit. Die

hoogte van die 250mm grensmure moet deurgaans
850mm wees, met die 50omm pilare nie ho€r as 1@mm
nie. Die bovlak moet gerond wees- Alle hekke in grens-

mure moet van hout wees, of slegs weerbestand gernaak

of geverf in 'n aanvaarbare kleur. Geen houtheinings-
Ge-en gesplete pale. Geen konstruksies nan vooraf
vervaardigde beton. ' 250 mm

8. SONVERHITTERS

Net aanvaarbaar op platdakke, afhangende van tipe en die posisie waarin dit

gemonteer word. Geen apparaat mag aangebring word teen 'n helling wat die

iakhelling oorskry nie, m.a.w dit mag nie bo die daklyn uitstaan nie.

9. DREINERING / RIOLERING

Rioolafual van woonhuise in die dorpsgebied moet in pomptenks opgegaar word'

Wegloopwater moet in syfertenks gaan. Op kteinhoewes word rottingstenke met

syfe-rpuite toegelaat. Bouers moet hul v,ergewis van die vereistes van die

munisipaliteit van Vredenburg - Saldanha.
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lO.WATERVOORSIENING

Munisipale water beskikbaar vir die hele ontwikkeling.

1 l.ELEKTRISITEIT

Munisipale krag beskikbaar vir die hele dorpsgebied by wyse van
ondergrondse kabel. Oorhoofse geleiding Mr die kleinhoewegebied,
met kabelaansluitings.

l2.TOEGANGE
Toegange tot erwe vanaf strate moet voorsien word van betonvore
presies soos die wat by die straatkruisings aangebring is.

vo_o_Rt!=GGTNG vAN PLANNE VIR GOEDKEURING

Dit is die toekomsvisie van die stigters dat Jacobsbaai in sy geheel 'n kontreiboustyl sal
he. Dit beteken dat die argitektuur gegrond salwees op die stel kemeienskappe wat
hier uiteengesit is. Geen gebou wat uiteraard teenstrydig met hierdie konsep is, sal
deug nie. Die doel van hierdie bouriglyne en die vereiste voorafgoedkeuring van
stylsketse en detailplanne is om die aard van Jacobsbaai se kontreiboustylte beskerm
en terselfdertyd die groeipotensiaal van die koper se belegging te verseker. Dit dien om
onaanvaarbare afwykings en teenstrydighede vooraf uit te skakel en die aanvaarding
van die voorstelle wat a[ voomemende bouers moet indien, te bespoedig.
Uitsonderings sal volgens meriete beoordeelword. By die beoordeling van konsepte sal
die klem val op toepaslikheid liewer as konformiteit. Dit laat ruimte vir skeppende denke.
Deur hierdie bouriglyne te volg, kan u gestalte gee aan 'n eie Jacobsbaai-
kontreidorphuis in die volle wete dat al u bure u estetiese gevoel deel. Terselfdertyd sal

die ingeboude kontreikarakter die groeipotensiaal van u belegging bevorder, want elke
goedgekeurde plan is 'n versekering dat die dorp se estetiese roorkoms ongeskonde sal
blv.
Hierdie dokument word toeqevoeg tot elke koopkontrak sodat elke erfkoper die inhoud
daarvan sal onderskryf.

PROSEDURE

i. ln die eerste plek die voorlegging van 'n konsepsketsplan (op skaal) aan die
domstigters tesame met'n teneinplan waarop die beoogde Olasing van
wooneenhede aangeduiword. Kritiese afmetings soos dak hoogte, kemgebouwydte
en muurhoogte asook die natuurlike grondlyn moet oD die konsepsketsplan verskyn,
waarvolgens die dorpstigters moet kan oordeel in hoe'n mate daar uitvoering gegee
gaan word aan die basiese kenmerke van die Weskuskontreiboustyt.

2. Wanneer sodanige konsepsketsplan aan die dorpstigrters setf worgelB word (en nie
aan 'n beroepskundige wat namens die stigters optree nie) sal geen fooi daarvoor



3.

4.

5.
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gewa word nie, Wanneer so 'n kundige egrter die dorpstigrters verteenwoordig, sal 'n

fooi van R150 betaalbaar wees.

Goedkeuring of afkeuring deur die dorpstigLters of hul verteenwoordiger van enige

beolande bouwerk is finaal en bindend.

Na goedkeuring van die konsepsketsplan deur die dorpstigters volg die roorlegging

van detailplanne in ooreenslemming met die vereistes rnan die Munisipaliteit van

Vredenburg-Saldanha. Sulke detaitplanne moet in viervoyci rerskaf word aan die

dorpstigteri vir endossering. Daama moet dit tesame met 'n tjek vir die planfooie

aan diJMunisipaliteit vir finale goedkeuring voorgelB word. Die dorpstigters hou een

afskrif vir hul rekords agter.

Geen bouwerk mag begin rivord wat nie volgens plan deur die dorpstigters en die

Munisipaliteit goedgekeur is nie.

Die dorpstigrters behou hut die reg voor om
gedurende die verloop van bouwerk of na
die voltooiing daar van sleutelaspekte
volgens die goedgekeurde plan te kontroleer-
Enige struKuur wat nie volgens plan is nie,
moet op eienaarskoste afgebreek en verwyder
word-

Tenrille van die estetiese voorkoms van geboue word erfkopers sterk aangemoedig

om van beroepskundigheid gebruik te maak vir die opstel van hul planne'
7.
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