Beeldkwaliteitsplan De Scholt II
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1. Inleiding
De gemeente Tubbergen is voornemens de in het
bestemmingsplan (De Scholt II, 2007) opgenomen
uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw te benutten. In het bestemmingsplan hebben deze gronden
de bestemming ‘woondoeleinden uit te werken’
gekregen.
Inmiddels is de eerste fase van De Scholt aan de
westzijde gerealiseerd en kan nu, vanwege de lokale
woningbehoefte in Fleringen, gestart worden met de
woningbouw in het oostelijke deel, op de locatie van
De Scholt II. (figuur 1)
Ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan
is voorliggend beeldkwaliteitsplan met landschapsanalyse opgesteld. Het plan bestaat uit de realisatie
van 22 vrijstaande en halfvrijstaande woningen.
Dit beeldkwaliteitsplan bestaat uit een samenvatting
van het relevante beleid voor het opstellen van de
beeldkwaliteit. Gevolgd door een landschapsanalyse
dat vanuit verschillende schaalniveaus naar het landschap en het plangebied kijkt. Tot slot de richtlijnen
om te komen tot een beeldkwaliteit van de bouw van
de uitbreidingswijk, dat recht doet aan de plek.
Figuur 1 Stedebouwkundig plan De Scholt II
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Figuur 2 impressie Nationaal Landschap Noordoost Twente

2. Landschapsanalyse
De landschapsanalyse zoals deze hier is opgenomen, is

Hierna volgt een analyse die het landschap als het ware

een beknopte weergave van de meer uitgebreide analyse

afpelt om zo de verschillende eigenschappen zichtbaar

die is op genomen in de toelichting op het bestemmings-

te maken. Verticale relaties tussen bodem, reliëf, water

plan voor De Scholt II.

en vervolgens de functies, zijn hierin van groot belang
voor het beeld van het huidige landschap.

De specifieke landschappelijke (kern)kwaliteiten van het
landschap waar De Scholt II onderdeel van gaat uitmaken

Natuurlijke laag

zijn:

In de ‘natuurlijke laag’ wordt het gebied voornamelijk

•

Figuur 2.1 Natuurlijk laagtekaart (meters) met ligging De Scholt II

samenhangend complex van beken, essen, kampen

gekenmerkt door ‘dekzandvlakte en ruggen’ en voor

Agrarisch cultuurlandschap

en moderne ontginningen;

een klein deel door ‘beekdalen en natte laagtes’ (zie

In de laag van het ‘agrarisch cultuurlandschap’ wordt

•

de hoogteverschillen;

figuur 2.1). De ‘dekzandvlakte en ruggen’ zijn gevormd

de planlocatie aangegeven als onderdeel van het ‘kam-

•

de kleinschaligheid;

door opgewaaide zandruggen en uitgesleten beekdalen

penlandschap’. Het gaat hierbij om een samenhangend

•

het groene karakter.

en zijn herkenbaar door de daarbij horende hoogtever-

systeem van open essen, kleinschalige flanken met erven

schillen. Opvallend is de overwegend oost-west georiën-

en esdorpen, kleinschalige natte laagtes met beken en -

In figuur 2 zijn impressiebeelden van deze kenmerken

teerde richting van ruggen en dalen.

voormalige - grote open heidevelden.

weergegeven. Deze kenmerken zijn een gevolg van de

De ‘beekdalen en natte laagtes’ vormen belangrijke ruim-

De ordening van het landschap volgt de natuurlijke on-

eigenschappen van de ondergrond en de wijze waarop

telijke en functionele dragers van de zandgebieden. De

dergrond van hoog en droog en laag en nat en is als een

door mensenhand door de eeuwen heen dit landschap

beken voeren het water af naar lager gelegen delen, maar

spinnenwebstructuur gegroeid vanuit de nederzettingen.

heeft gevormd.

vormen ook belangrijke verbindingen voor plant en dier.

De essen onderscheiden zich door de karakteristieke
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openheid, de bijzondere bodemkwaliteit met archeologi-

tussen de kampen.

singels, lanen, bomenrijen, eikengaarden, fruitgaarden,

sche waarden en het huidige reliëf (figuur 2.2).

Bij de bemesting van de akkers werd vaak gebruik ge-

hagen, losse bomen, gras en sierbeplanting in de

maakt van gras- en heideplaggen, die gestoken werden in

moestuin. Onderstaand zijn een aantal impressies van het

de moerassige beekdalen. Deze plaggen werden morsen,

plangebied opgenomen. Zij laten een aantal van de hier-

broeken of flieren genoemd. De esgronden bevatten

boven genoemde kenmerken zien (zie figuur 2.4 t/m 2.6).

daarom vaak een zekere hoeveelheid klei. De erfbeplanting bestond in het kampenlandschap uit erfbossen,

Figuur 2.2 Hoogtekaart (meters) met ligging De Scholt II

Op de flanken ligt een kleinschalig landschappelijk raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes,
zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalende open
ruimte daar tussen (figuur 2.3).

Figuur 2.4 Plangebied bezien vanaf De Scholt I, kijkend richting het oosten

Figuur 2.5 Plangebied bezien vanaf de Ootmarsumseweg, kijkend richting het noorden.
Aan de linkerzijde zijn de woningen van De Scholt I te zien
Figuur 2.3 Agrarisch cultuurlandschap

Het plangebied is gelegen in het kampenlandschap (ook
wel oude hoevenlandschap). Ten zuiden van de grote
gemeenschappelijke Fleringer Esch, ontstaat vanaf de 17e
eeuw verspreid een aantal kleinere verhoogde akkers,
omgeven door beplanting. De boerderijen liggen verspreid

Figuur 2.6 Bezien vanaf de Ootmarsumseweg, kijkend richting het oosten

Beeldkwaliteitsplan de Scholt II

5

3. Beeldkwaliteit
3.1 Zachte overgangen van en naar omgeving
De uitbreiding is vanuit het oosten gezien het nieuwe
gezicht van Fleringen. De randen zijn om deze reden
specifiek ingericht om het gewenste effect te krijgen:
• oostelijke rand          landschappelijk ingericht, aansluitend op het reliëf – groen (rode kader)
• zuidelijke rand          dorps ingericht en aansluitend op

Figuur 3.2 Doorsnede A-A’ : oostzijde waar wijk en landschap bij elkaar komen

de weg/entree– stenig (blauwe kader)
De oostelijke zone is een landschappelijk ingerichte rand
met een wadi en houtwal (els en eik). De houtwal is zo
gesitueerd dat deze de glooiing van de es benadrukt (zie
figuur nr 3.1). Op deze wijze wordt het hoogteverschil
tussen De Scholt II en de es op logische wijze ingericht.
Bovendien onttrekt deze houtwal de woonwijk uit het
zicht, bezien vanaf het oosten.
Bovenstaande (zie figuur 3.2) is een doorsnede weergegeven van deze oostelijke zone. Het gezicht van de wijk
is gericht op de Ootmarsumse weg. Deze kant heeft een
hardere rand en wordt voorzien van een transparante
façade van zomereiken die op regelmatige afstand van
elkaar staan.
Figuur 3.1 Oostelijke en zuidelijk rand hebben eigen karakter
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3.2 Openbare ruimte

gefaseerde bouwhoogte richting de randen. 		

•

De woningen in het‘centrum’ van de wijk krijgen een

Blinde gevels aan de zijde van de openbare ruimte zijn
niet gewenst.

3.2.1 Bestrating en verlichting

goothoogte van maximaal 5 meter (2 lagen +

De Scholt I en De Scholt II worden in materiaal en arma-

kap). De woningen aan de randen krijgen een 		

3.3.2 Dakvormen

turen op identieke wijze uitgevoerd. (figuur 3.3) Zo krijgt

goothoogte van maximaal 4 meter (1 laag + kap).

Dakvormen maken een huis af en zijn zeer bepalend voor

het straatbeeld met openbare weg, trottoir en parkeer-

de uitstraling van een woning. Een aantal bepalingen

plaatsen een gelijke uitstraling. De Scholt I en II wordt zo

Daarnaast:

worden genoemd:

één geheel.

•

•

De bebouwing wordt als individueel en afwisselend
ontworpen. Identieke woningen naast elkaar is niet 		

3.3 Kenmerken woningbouw

gewenst. In het geval van de twee-onder-één-		

3.3.1 Kenmerken woningen
•

De bebouwing wordt voorzien van een kap met een
nok. Piramidevormige daken zijn niet toegestaan.

•

Mogelijke dakvormen zijn (zie figuur 3.4):

kap woningen wordt dit beschouwd als één bouw-		

- Zadeldak

massa en hierin is eenheid en gelijkheid wel gewenst.

- Asymmetrische kap

Vanuit De Scholt I loopt de Geerskamp de nieuwe

•

De woning is samenhangend vormgegeven

- Zadeldak met wolfsend

wijk in en waaiert de wijk van daaruit uit. Deze 		

•

Toegevoegde elementen zijn ondergeschikt en vorm

- Schilddak

gegeven in de lijn van de architectuur van het geheel.

- Plat dak of lessenaarsdak als toepassing voor de 		

concentrische opbouw geeft aanleiding voor een 		

bijgebouwen.

Figuur 3.4 Mogelijke dakvormen

•

Bijgebouwen worden in uitstraling gelijkvormig ont-

•

Verbijzondering aan de woningen (erkers, dakkapel-

worpen (materiaal en detaillering)
len, karporten worden in de passende verhouding 		
tot het hoofdgebouw ontworpen. Overmatig grote 		
volumes aan de woning gaat ten koste van de 		
Figuur 3.3 De Scholt I

helderheid van het beeld.
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3.3.3 Erfafscheidingen
Het bereiken van eenheid in het beeld van de wijk wordt
voor een deel bepaald door de wijze waarop de grens tussen privé en openbare ruimte wordt ingericht. Een aantal
woningen ligt op een hoek. Zodoende is er zicht op de
zijkant van de kavels. Voor deze kavels geldt een sterke
voorkeur voor een haag als afscheiding. Schuttingen en
muren hebben een maximale hoogte van twee meter.
3.3.4 Bouwmaterialen
De ruimtelijke eenheid van de woningen als geheel is een
belangrijke voorwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit. Een
aantal voorwaarden worden gesteld om deze eenheid te
bewerkstelligen:
•

De toepassing van baksteen in de gevels in de kleuren
rood, roodbruin of lichtgeel.

•

Toepassing van zwarte of rode dakpannen, niet glim mend.

•

Het gebruik van sterk contrasterende kleuren is niet
toegestaan.

3.3.5 Duurzame bouwmaterialen
Woningen worden steeds vaker gebouwd met duurzame
bouwmaterialen. (zie figuur 3.5)
Ter overweging zijn de volgende opties:
•

Gebruik maken van hout met het FSC-keurmerk

•

Isolatiemateriaal van schapenwol of hennepvezel

•

Binnen en buitenverf op basis van Lijnolie.

Figuur 3.5 Duurzame bouwmaterialen
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