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1. Inleiding

De term beeldkwaliteit heeft betrekking op de beoogde waardering van een gebied op de

aspecten herkenbaarheid en belevingswaarde. In een beeldkwaliteitplan wordt deze

gewenste ruimtelijke en visuele kwaliteit beschreven in woord en beeld. Het

beeldkwaliteitplan vormt een aanvulling op de juridische bepalingen in het bestemmingsplan

en heeft daar een sterke samenhang mee. Voor nieuwbouwgebieden is het beeldkwaliteitplan

een gemeentelijk beleidsdocument voor het toetsen van ruimtelijke plannen. De

welstandscommissie zal bij het beoordelen van uw bouwplannen het beeldkwaliteitplan als

toetsingskader hanteren.

In het bestemmingsplan 'Weleveld, Tubbergen' worden naast vrijstaande woningen ook 2-

onder-1-kapwoningen gebouwd en mogelijk ook rijwoningen met een maximum van 4

woningen in het noordelijke gedeelte van het plan. Als algemeen uitgangspunt wordt

nagestreefd dat alle woningen een architectonische kwaliteit hebben die aansluit bij de

kwaliteit van de groene omgeving. Om deze mate van esthetische kwaliteit te bereiken zijn

in dit beeldkwaliteitplan randvoorwaarden, als bindende uitgangspunten, uitgewerkt en

omschreven.

Hardheidsclausule: in dit beeldkwaliteitsplan worden uitgangspunten gehanteerd die

leiden tot een uitgesproken architectonisch beeld van de bebouwing. Als een gebouw

van goede architectonische kwaliteit is, maar niet voldoet aan de uitgangspunten van het

beeldkwaliteitsplan, kan de welstand hiervan afwijken.

inleiding
Verbeelding 1.: Overzichtsfoto van het plangebied
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2. Planbeschrijving

Het plangebied ‘Weleveld’ is gelegen

ten zuidoosten van de dorpskern van

Tubbergen. Het plan wordt deels

begrensd door de Weleveldstraat en

Reutummerweg. Maar ook ten

noorden van de Weleveldstraat loopt

het plangebied door met midden in

de bestaande erf / woning van de

familie Waaijer-Sonder.

Het algemene uitgangspunt voor het

plangebied is dat alle woningen

worden gerealiseerd op ruime

kavels, in een groene omgeving. Het

plangebied kan opgedeeld worden in

drie delen. Elk deelgebied heeft haar

eigen architectonische

uitgangspunten, maar wel universele

groene setting wat geldt voor het

gehele plangebied. Deze groene

setting wordt uitgewerkt in het

groenplan van Hannink

Landschapsvormgeving.

Voor het ontwerp van de woningen

geldt veel vrijheid, onder voorwaarde

dat de architectonische kwaliteit

aansluit bij de kwaliteit van de

groene omgeving.

planbeschrijving
Verbeelding 2: Globale plankaart
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3. Architectuur

Het plangebied bestaat uit 3 architectonische deelgebieden. Zie verbeelding 3.

Deelgebied 1: landelijke architectuur met middelhoge beeldregie.

Deelgebied 2: dorpse architectuur met middelhoge beeldregie.

Deelgebied 3: dorpse architectuur met lage beeldregie.

architectuur 4

Beeldkwaliteitplan WELEVELD, Tubbergen
38 woningen in Tubbergen

Deelgebied 3

Deelgebied 2

Deelgebied 1

Verbeelding 3: Architectonische deelgebieden

N

Z

O

W

zom
er zo

m
er

voor- / najaar voor- / najaar

w
interwinter

BEELDKWALITEITSPLAN

4



3.1.1. Deelgebied 1.

De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 1 valt onder de noemer 'landelijke

architectuur' met middelhoge beeldregie, waarbij als thema 'wonen in het groen' wordt

opgelegd. Zowel de architectuur van het 'kubisme' als ook referenties naar de typisch stadse

architectuurstijlen zijn daarmee uitgesloten. De woningen zijn eenduidig in hoofdvorm en

hebben een eenvoudige kap. Moderne uitwerking van de ’landelijke architectuur’ is

toegestaan.

De woningen staan met de voorgevel in de rooilijn, de rand van het bouwblok.

De uitwerking van de woningen is gebaseerd op het principe van de 'baksteenarchitectuur',

waarbij de gevel in hoofdzaak uit metselwerk is opgetrokken. Materiaalaccenten in hout en

stuc- of keimwerk zijn toegestaan, mits ondergeschikt aan het metselwerk. Er mag gekozen

worden van een ander basismateriaal mits dit architectonisch een meerwaarde heeft.

Transparantie in de gevel en het contact tussen binnen en buiten spelen een belangrijke rol

in het ontwerp. Vanuit de woning moet de omliggende (groene) buitenruimte kunnen worden

beleefd. Het metselwerk wordt uitgevoerd in aardetinten, is sterk van kleur en krachtig van

uitstraling. Gebruik van streekeigen materialen is een pré. De uitwerking van de detaillering

dient zorgvuldig te gebeuren en verdient extra aandacht.

Onder in dit deelgebied bevinden zich twee woon-werk kavels. Deze woningen moeten

voldoen aan datgene wat hierboven omschreven staat. De vrijstaande bedrijfsgebouwen

krijgen een architectonische uitstraling wat afgestemd is met de uitstraling van de woning.

Bij een plat dak is een zwarte (houten) gevelbeplating verplicht. Bij hellenden daken zijn

keramische pannen verplicht en de gevels dienen uitgewerkt te worden in hout of

metselwerk. De gebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Detaillering

verdient extra aandacht.

architectuur 5
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3.1.2. Deelgebied 2.

De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 2 valt onder de noemer 'dorpse

architectuur' met middelhoge beeldregie. De architectuur van deze woningen moeten een

dorpse karakter krijgen waarin geen ruimte bestaat voor stedelijke architectuur. Landelijk

architectuur zoals omschreven in deelgebied 1 is wel toegestaan in dit deelgebied.

Verschillende kapvormen zijn toegestaan. De daken van de vrijstaande woningen mogen

meerduidig zijn in hoofdvorm mits de uitstraling kwalitatief verantwoord is. Belangrijk is dat

de woningen duidelijke kapvormen krijgen met bijpassende detaillering.

De uitwerking van de woningen is gebaseerd op het principe van de 'baksteenarchitectuur',

waarbij de gevel in hoofdzaak uit metselwerk is opgetrokken. Materiaalaccenten in hout en

stuc- of keimwerk zijn toegestaan, mits ondergeschikt aan het metselwerk. Het metselwerk

wordt uitgevoerd in aardetinten, is sterk van kleur en krachtig van uitstraling. Er mag

gekozen worden van een ander basismateriaal mits dit architectonisch een meerwaarde

heeft.Gebruik van streekeigen materialen is een pré. De uitwerking van de detaillering dient

zorgvuldig te gebeuren en verdient extra aandacht.

architectuur 6
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3.1.3. Deelgebied 3.

De gevraagde uitwerking van de woningen in deelgebied 3 valt onder de noemer 'dorpse

architectuur' met lage beeldkwaliteitsplan. Er is veel architectonische vrijheid in dit

deelgebied mits de uitstraling voldoet aan de dorpse architectuur. Verschillende kapvormen

zijn toegestaan. De daken van de vrijstaande woningen mogen meerduidig zijn in

hoofdvorm. De geschakelde woningen hebben een zadeldak met al dan niet een aankapping

aan de voorgevel. Schildkappen zijn niet toegestaan bij de geschakelde woningen. Bij de

vrijstaande woningen zijn platte daken en daken met wolfseinden niet wenselijk.

De uitwerking van de woningen is gebaseerd op het principe van de 'baksteenarchitectuur',

waarbij de gevel in hoofdzaak uit metselwerk is opgetrokken. Materiaalaccenten in hout en

stuc- of keimwerk zijn toegestaan, mits ondergeschikt aan het metselwerk. Het metselwerk

wordt uitgevoerd in aardetinten, is sterk van kleur en krachtig van uitstraling. Er mag

gekozen worden van een ander basismateriaal mits dit architectonisch een meerwaarde

heeft. Gebruik van streekeigen materialen is een pré.

architectuur 7
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3.2 Kapvorm en nokrichting

3.2.1. Vrijstaande woningen

De vorm van de kap en de richting van de kap is in principe vrij onder de voorwaarde dat de

vorm en richting van de kap de hoofdvorm van de woning versterkt. Het hoofdgebouw ligt

met de voorgevel in de rooilijn; het bijgebouw ligt minimaal 3 meter achter de gevellijn van

het hoofdgebouw. Als het bijgebouw vrijstaand wordt gebouwd, moet het verschil tussen de

kap van het hoofdgebouw en het bijgebouw duidelijk afleesbaar zijn. Een platte afdekking

van het hoofdgebouw is uitgesloten evenals vrijstaande bijgebouwen met uitzondering van

de bedrijfspanden op de woon-werkkavels. Platte afdekking van aanbouwingen worden wel

toegestaan. Daken met wolfskappen worden niet toegestaan.

3.2.2. geschakelde woningen

De geschakelde woningen worden allemaal uitgevoerd door middel van een zadelkap met de

richting parallel aan de weg. Zadelkap met aankapping aan de voorgevel wordt gezien als

een mogelijkheid mits de hoogte van deze aankapping ondergeschikt is aan het

hoofdgebouw. Als er sprake is van architectonische redenen om het anders te doen mag hier

van afgeweken worden. Schildkappen worden niet toegestaan. Een platte afdekking van

vrijstaande bijgebouwen en van aanbouwingen is toegestaan.

architectuur 8
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4. Kleur- en materiaalgebruik

De nadruk ligt op het gebruik van natuurlijke materialen. Bij de keuze van metselwerk zijn

de gevelstenen van het type handvorm of vormbak, effen of licht genuanceerd. De kleur van

de gevelstenen is beperkt tot de aardetinten rood of bruin / zwart. Het voegwerk moet

worden uitgevoerd in een kleur die het metselwerk ondersteunt, waardoor het metselwerk

als vlak gaat werken. Scherpe contrasten tussen de voeg en het metselwerk moeten worden

voorkomen. De ambities voor gevelafwerking in alle deelgebieden ondersteunt keimwerk of

houtenafwerking, mits architectonisch verantwoord.

Voor de afdekking van de hellende daken worden donkere keramische, niet glanzende,

dakpannen of leien voorgeschreven. Ook een afdekking met riet of een combinatie van

genoemde materialen is mogelijk. De kleur van de kozijnen en ramen komt uit de

bandbreedte van wit tot donkergrijs of de kozijnen zijn transparant of onafgewerkt. Sterke

kleuraccenten zijn, in relatie tot de groene omgeving, niet toegestaan in deelgebied 1.

Metselwerk, handvorm of vormbak in aardetinten

Donkere keramische dakpannen

Kleurenrange van kozijnen en ramen

kleuren en materialen 9
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5. Openbare ruimte

5.1 Hagen voorzijde

Om een rustige, landelijke en eenduidige beeldkwaliteit in het nieuwe plan te verkrijgen

worden alle hagen al dan niet gemengd aangeplant met Carpinus betulus (haagbeuk), Fagus

sylvatica (beukhaag) of Ligustrum ovalifolium (haagliguster). De hoogte van de hagen is

vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel maximaal 120 centimeter. Vanaf de voorgevel

naar de achtertuin geldt een maximale hoogte van 200 centimeter.

5.2 Erfscheidingen elders

Hagen houden de voorkeur, maar het is toegestaan om vanaf de voorgevel naar de

achterzijde klimopschermen te plaatsen evenals schuttingen met rabatdelen. Het aanbrengen

van (gemetselde) poeren is toegestaan, het aanbrengen van (volledige) muren niet. De

hoogte is niet meer dan 200 centimeter. In enkele gevallen worden bestaande erfscheidingen

gerespecteerd, in de tekening aangeduid als “S”. Bestaande erfscheidingen moeten behouden

blijven en mogen niet worden aangetast.

5.3 Opritten en poorten/bouwwerken

De opritten hebben, al dan niet geschakeld met het naastgelegen oprit, een maximale

breedte van 6 meter. De toegang mag voorzien zijn van een toegangshek die is uitgevoerd

met hout en/of staal, maar dient wel 'open' te zijn al dan niet in combinatie met

(gemetselde) poeren. De keuze voor materialisatie van de opritten is vrij, mits gebruik is

gemaakt van aardetinten.

openbare ruimte 10
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5.4 Openbare ruimte

De verharding in de openbare ruimte bestaat uit een betontegel (trottoir) en een gebakken

steen (rijbanen en parkeren) conform tekening Buro Aardevol. De straatverlichting sluit aan

bij bestaande armaturen als elders in Tubbergen aangewend en gaat in overleg met de

beheerder van de openbare ruimte (gemeente). Armaturen worden niet in de trottoirs

geplaatst, maar in hagen, beplantingstroken of aanliggende gazon(stroken) in verband met

onderhoud.

Voor meer uitgebreide informatie wordt er verwezen naar het groenplan van Hannink

Landschapsvormgeving.

openbare ruimte
Referentiebeelden
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diversen

6.1 Groen en Bos

In het plan bevinden zich aantal gronden met de bestemming ‘Groen’, deze worden

overgedragen aan de Gemeente Tubbergen behalve de groenstrook te noorden van de kavels

19/20. Deze ’gemeentelijke’ groenstroken worden aangelegd en onderhouden door de

gemeente. Het inrichtingsplan van Hannink Landschapsvormgeving wordt hier verder op

ingegaan.

6.2 Parkeren

Per hoofdgebouw moeten 2 parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd (de garage

niet meegerekend). Dit geldt niet voor de rijwoningen in het plan, deze parkeerbehoefte

moet opgelost worden in het openbare ruimte.

Op piekmomenten parkeren bezoekers op de openbare parkeerplaatsen die langs de wegen

gerealiseerd worden.

6.3 Hemelwaterafvoer

Het hemelwater wordt, middels een gescheiden rioolsysteem en deels ondergronds,

afgevoerd op de wadi vooraan bij de Reutummerweg en/of bij de Weleveldstraat. Het water

dat in de tuin of de openbare ruimte valt wordt geborgen en

afgevoerd middels dezelfde wadi’s.
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