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1.

Inleiding

1.1 Aanleiding voor het beeldkwaliteitsplan
De gemeente Dinkelland gaat aan de oostzijde van de
kern Denekamp een nieuw woongebied ontwikkelen aansluitend op de eerste fase van ‘t Pierik: Door de aanleg
van de randweg is een goede ontsluiting van het totale
gebied ‘t Pierik gegarandeerd en is de realisering van
de tweede fase mogelijk geworden. In deze tweede fase
worden ongeveer 170 woningen gebouwd. Om te komen
tot een goede ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit in
de buurt is een goede afstemming tussen het stedenbouwkundige plan, de vormgeving van de woningen en
de inrichting van de openbare ruimte onontbeerlijk. Het
voorliggende beeldkwaliteitsplan kan hierbij als instrument dienen om die gewenste kwaliteit tot stand te laten
komen. Tevens dient het beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van de bouwplannen.
Voor de uitbreidingslocatie ‘t Pierik fase 2 is een bestemmingsplan gemaakt. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan
vormt een aanvulling op dit plan.
1.2. Visie op beeldkwaliteit
Bij het realiseren van de wijk "'t Pierik, fase 2" streeft de
gemeente Dinkelland naar de realisering van een mooie
wijk. Bewoners en bezoekers moeten de verschijningsvorm van de wijk positief waarderen. In de opzet van

1.3. De status van het beeldkwaliteitsplan
Dit beeldkwaliteitsplan wordt naast het bestemmingsplan
vastgesteld door de gemeenteraad. Het vormt dus geen
onderdeel van het bestemmingsplan, maar is daar een
aanvulling op. Het beeldkwaliteitsplan heeft twee hoofdfuncties, het is:
1. een inspiratiebron voor de kwaliteit van de bebouwing
voor aanstaande bouwers en hun ontwerpers;
2. een beoordelingskader voor de welstandscommissie
met daarin de welstandscriteria omdat de vigerende welstandsnota niet voorzag in richtlijnen voor nog
niet bestaande gebieden.

het stedenbouwkundige plan is de basis gelegd voor de
ruimtelijke kwaliteit. Door een heldere structuur die gebaseerd is op een verdere uitbouw en goede aansluiting
op de reeds gerealiseerde eerste fase van ’t Pierik, krijgt
de wijk een herkenbaar eigen gezicht. De architectuur van
de woningen zal niet het onderscheidende karakter geven aan de wijk. ’t Pierik fase 2 zal geen proeftuin worden
voor architectonische experimenten. Dat neemt niet weg
dat wel gestreefd wordt naar kwalitatief mooie woningen.
Bij de vormgeving zal niet worden gestuurd op bepaalde
typen architectuur maar op algemene kwaliteitsaspecten
en samenhang.

Om juridische problemen bij de beoordeling door de welstandscommissie te voorkomen zal in het beeldkwaliteitsplan helder aangegeven zijn wat welstandscriteria zijn en
welke criteria een andere status hebben. In grote lijnen
zijn de criteria voor bouwwerken de welstandscriteria.
Daarbij zijn de welstandscriteria en de bestemmingsplanvoorschriften goed op elkaar afgestemd. Concreet betekent dit dat daar waar bestemmingsplan voorschriften
relevant zijn om in het beeldkwaliteitsplan te noemen, expliciet duidelijk wordt gemaakt dat het om voorschriften
uit het bestemmingsplan gaat.
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Om duidelijk te maken wat de gemeente voor ogen heeft
met de beeldkwaliteit in ‘t Pierik fase 2 zijn beelden en
schetsen het meest effectief. Dit beeldkwaliteitsplan is dan
ook zo beeldend mogelijk. Er zijn richtlijnen in geformuleerd en sfeerbeelden opgenomen voor de architectuur en
de openbare ruimte. Bij de foto’s wordt opgemerkt dat het
sfeerbeelden betreft en geen concrete voorbeelden. De foto's zijn bedoeld om de verscheidenheid van architectuur
duidelijk te maken en te laten zien dat het gaat om vooral
kwaliteitsaspecten die vooral door een goede detaillering
tot uiting komen. Ze zijn dus niet bedoeld om letterlijk te
worden nagevolgd. Het kan zo zijn dat een foto niet aan
álle richtlijnen voldoet, maar als sfeerbeeld verhelderend
is.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat beelkwaliteeit op
geen enkel wijze een negatieve invloed heeft op duurzaam
bouwen.

situering plangebied
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1.4. Opbouw van het beeldkwaliteitsplan

5

6

Beeldkwaliteitsplan Denekamp ‘t Pierik fase 2

2. Stedenbouwkundig plan

▪
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2.1 verkaveling
Structuur
In de 1e fase van het 't Pierik is gekozen voor een eenvoudige stedenbouwkundige opzet met korte rechtstanden in
het stratenpatroon en dientengevolge ook in het bebouwingsbeeld (zie afbeelding). De structuur van de tweede
fase wordt bepaald door de doorzetting van de bestaande wegen en paden in de eerste fase. Deze worden in de
tweede fase op een vloeiende, gebogen wijze doorgezet
waarmee de tweede fase zich op structuurniveau onderscheidt van de eerste fase, waar de rechtstanden typerend
zijn. Op deze wijze vindt structureel en visueel een goede
aansluiting van de tweede fase op de eerste fase plaats,
waarbij toch duidelijk een eigen "gezicht" aan het ontwerp
van de tweede fase is gegeven.

▪

▪

Een eigen identiteit: Met een eigen identiteit wordt hier
bedoeld: een herkenbare eigenheid van een gebied (of
een object). Het is een kwaliteit als de wijk zich onderscheidt van andere gelijksoortige gebieden.
Een plezierige belevingswaarde:De meest voor de hand
liggende kwaliteit, als het gaat om beeldkwaliteit: ziet
de wijk er mooi, aantrekkelijk uit.
Een goede inpassing in de omgeving: Indien de nieuwbouw op goede wijze aansluit op de bestaande bebouwing en er een fraaie en goede overgang van de
bebouwde kom naar het buitengebied is draagt dit bij
aan de kwaliteit van de wijk.

Ruimtelijke kwaliteit
Bij het realiseren van de wijk "'t Pierik, fase 2" streeft de
gemeente naar een goede beeldkwaliteit. Hierbij spelen de
volgende aspecten een rol:
▪ Een duidelijke structuur: Een heldere en samenhangende ruimtelijke opbouw van een wijk draagt ertoe bij dat
men zich goed kan oriënteren en zich een ruimtelijke
voorstelling van het gebied kan vormen. Men vindt er
de weg en voelt zich "thuis".
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3. Richtlijnen
3.1. Algemeen
In het bestemmingsplan tweede fase van ’t Pierik zijn
richtlijnen gegeven voor de aspecten "nokrichting",
"gevelkleuren" en "kleuren van de daken". Deze drie
aspecten zijn primair bepalend voor het beeld van de woningen. Dit wordt in dit beeldkwaliteitsplan qua welstand
verder uitgewerkt. De richtlijnen uit dit beeldkwaliteitsplan zijn leidend en gaan dus voor op de beeldkwaliteit
beschrijving uit het bestemmingsplan.
In zijn algemeenheid is het van belang dat ook aan de
architectuur van (zij)gevels die grenzen aan openbaar gebied (wegen, groen) eisen worden gesteld. Deze gevels
worden beschouwd als "voorgevels". Dit betekent bijvoorbeeld dat er gevelopeningen worden aangebracht om de
gevels sprekender te maken. Op de koppen van rijenwoningen die grenzen aan het openbaar gebied is het voorgaande vanzelfsprekend ook van toepassing. Tenslotte is
het van belang dat erfafscheidingen die gelegen zijn aan
de openbare ruimte mee ontworpen worden.

3.2. Welstandsrichtlijnen
De uitgangspunten hebben geresulteerd in de hierna
volgende richtlijnen. Er worden richtlijnen gegeven voor
de nokrichting, de gevelkleur, de dakkleur, de kwaliteit
van de vormgeving en de erfafscheidingen. De richtlijnen
zijn gebaseerd op de systematiek en de richtlijnen uit de
welstandsnota Dinkelland.
Ten aanzien van gebied 3 is alleen de nokrichting voorgeschreven waardoor de ruintelijke verbijzondering (groen
ruimte) wordt versterkt.
Het woongebied is qua welstand ingedeeld in twee verschillende kwaliteitsgebieden. In het gebied aangeduid
met 1 is de nokrichting vrij. De gevels zijn van baksteen,
de kleur is vrij. De daken in dit plandeel mogen worden
uitgevoerd in pannen of leien, riet is uitgesloten. Rieten
daken verstoren in negatieve zin de identiteit van een
dergelijk binnengebied.
In het gebied aangeduid met 2 is de hoofdnokrichting voorgeschreven, dient de gevelkleur overwegend uit donkere
baksteen te bestaan en is een rode pankleur verplicht.
Dit gebied is gelegen aan weerszijden van de hoofdontsluiting, door deze beeldkwaliteit wordt de hoofdstructuur
versterkt.
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stenige erfscheiding
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te begroeien raamwerk
Criteria

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

- rooilijn

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

- zijdelingse afstand

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

- orientatie

orientatie op openbare ruimte

orientatie op openbare ruimte

orientatie op openbare ruimte

- bouwmassa

hoofdvorm vrij

eenduidige heldere hoofdvorm

hoofdvorm

- bouwhoogte

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

conform bestemmingsplan

- nokrichting

nokrichting vrij

nokrichting voorgeschreven op onderge- nokrichting voorgeschreven op ondergeschikte onderdelen afwijkende nokrichting schikte onderdelen afwijkende nokrichting
toegestaan
toegestaan

- gevelopbouw en geleding

zijgevels die grensen aan de openbare zijgevels die grensen aan de openbare zijgevels die grensen aan de openbare
ruimte vormgegeven als voorgevel
ruimte vormgegeven als voorgevel
ruimte vormgegeven als voorgevel

- plasticiteit

aandacht voor detaillering

aandacht voor detaillering

aandacht voor detaillering

- architectuur

dorpse architectuur

dorpse architectuur

dorpse architectuur

- materiaal/klein gebruik

gevelkleur vrij

hoofdzakelijk gevelkleur donker

gevelkleur vrij

- pannen

vrij

rood

vrij
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Gebiedsgerichte sneltoetscriteria voor ’t Pierik fase 2
▪
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▪

De gebiedsgerichte sneltoetscriteria gelden aanvullend op de algemene sneltoetscriteria uit de welstandsnota.
Bij strijdigheid prevaleren deze gebiedsgerichte sneltoetscriteria boven de algemene sneltoetscriteria uit de welstandsnota.

Type Bouwwerk

Criteria

aan-, uitbouwen en niet-vrijstaande
bijgebouwen

▪

Kapvorm afstemmen met de kapvorm
van het hoofdgebouw.

Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen.

▪

Kapvorm afstemmen met de kapvorm
van het hoofdgebouw.

Kozijn- en gevelwijzigingen

▪

Waar in de gevelwand per bouwblok kwalitatief sterk bindende elementen aanwezig zijn (bijv. houten
gevelbekleding, lateibalken, kozijnbehandeling) worden deze per ensemble/compositie op dezelfde wijze
behandeld.

Dakkapellen

▪

Individueel vormgeven dakkapellen zijn mogelijk, mits ondergeschikt
aan, en in samenhang met het hoofdgebouw.

Erfafscheidingen in relatie met
de openbare ruimte

▪

▪

Streven naar verzorgde en samenhangende vormgeving van erfafscheidingen per bouwblok. Daarom
moeten gebouwde erfafscheidingen in
het ontwerp meegenomen worden.
In plaats van gebouwde erfafschedingen is een afschermende beplanting
in de vorm van hagen en begroeide
rasters ook toegestaan. Wel moet bij
de bouwaanvraag inzicht worden gegeven welke vorm de erfafscheiding
krijgt.
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