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Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geeft in woord, kaart en

beeld een aantal richtlijnen/regieafspraken voor de invulling van

het werkgebied Moeshoek. Het beeldkwaliteitsplan geeft vooral

in architectonische zin sturing aan de invulling van het

bestemmingsplan. Samen met het bestemmingsplan wordt

hiermee getracht tot een kwalitatief goede invulling van het

plangebied te komen, met uiteindelijk een meerwaarde voor de

bewoners.

Relatie met het bestemmingsplan en de
welstandsnota
Het beeldkwaliteitsplan heeft een directe relatie met het

bestemmingsplan Slagharen werkgebied Moeshoek. Hoewel het

beeldkwaliteitsplan tegelijk met het bestemmingsplan door de

gemeenteraad kan worden vastgesteld, kunnen de plannen

procedureel los van elkaar worden gezien; inhoudelijk sluiten ze

op elkaar aan.

Voor de gehele gemeente is een welstandsnota ontwikkeld. Het

vastgestelde beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van het

welstandsbeleid van de gemeente Hardenberg.

Een bestemmingsplan regelt de functie, het gebruik en het

ruimtelijk beeld, bepaald door onder andere de plaatsing van

gebouwen en de goot- en bouwhoogte van gebouwen. Het

beeldkwaliteitsplan bepaalt de niet-ruimtelijke aspecten, zoals de

architectonische hoofdindeling, de kleurstelling van gevels en

dakvlakken en mogelijk de vorm van het dak. Verder regelt het

beeldkwaliteitsplan zaken met betrekking tot de erfscheiding

voorzover deze grenst aan de openbare ruimte. Hiernaast kan het

beeldkwaliteitsplan op onderdelen als bouwrichting en dakhelling

een nadere verfijning geven van het bestemmingsplan.

Inhoudelijke voordelen van een beeldkwaliteitsplan
Een beeldkwaliteitsplan is als schakel tussen ruimtelijke

ordening en architectuur een relatief jong fenomeen. Het

intervenieert in het spanningsveld tussen het honoreren van

individuele wensen en het uiteindelijke totaalresultaat daarvan.

Het zou echter een misverstand zijn te denken dat de burger

hiermee met extra regelgeving wordt opgezadeld. Zonder

beeldkwaliteitsplan is elk bouwplan immers evenzeer aan

welstandsbeoordeling onderhevig conform de welstandsnota.

Met het beeldkwaliteitsplan worden nieuwe uitleggebieden

voorzien van welstandsbeleid, zodat vooraf voor de bouwer

sprake is van een duidelijk afgekaderd beleid. Een belangrijk

pluspunt van een beeldkwaliteitsplan is daarnaast dat het de

Welstandscommissie houvast geeft bij het beoordelen van

individuele bouwplannen in relatie tot het grotere

stedenbouwkundige geheel. Het expliciet koppelen van

ruimtelijke ordening en architectuur kan een zodanige

meerwaarde opleveren, dat ook de individuele burger er

rechtstreeks bij is gebaat; niet het minst in de vorm van de

waarde van zijn onroerend goed. De aan het bouwplan gestelde

kwaliteitsvoorwaarden hoeven niet kostenverhogend te werken.

1 Inleiding
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Voor wie is het beeldkwaliteitsplan belangrijk?
Resumerend biedt het beeldkwaliteitsplan:

toekomstige bedrijven vooraf houvast bij het ontwerpen van

een bedrijfspand, dienstwoning, bijgebouw(en) en

erfscheidingen op de gekozen locatie;

toetsingscriteria bij de beoordeling van bouwaanvragen door

de Welstandscommissie.

Voor de gegadigden voor bouwpercelen werkt het

beeldkwaliteitsplan in feite op twee momenten:

vooraf, bij de keuze van een bouwperceel. In deze fase geeft

het de aspirant-koper tevens de zekerheid dat ook anderen

zich aan de richtlijnen van het plan committeren;

achteraf, bij de beoordeling van het bouwplan door de

Welstandscommissie.

Naast de welstandsbeoordeling is het bouwplan vanzelfsprekend

ook onderhevig aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke

Bouwverordening en het bestemmingsplan.

Juridische context
Voorzover in dit beeldkwaliteitsplan kwaliteitseisen zijn genoemd,

moeten deze worden aangemerkt als beleidsregels in de zin van

een welstandsnota krachtens artikel 12, lid a van de Woningwet.

Dit betekent dat de bouwplannen op redelijke eisen van welstand

worden getoetst. Voor alle bouwplannen, zowel groot als klein,

gelden, náást de eisen in dit beeldkwaliteitsplan, tevens de

sneltoetscriteria zoals die zijn opgenomen in de Welstandsnota

vastgesteld op 26 september 2002 (en nadien gewijzigd), voor:

aan- en uitbouwen;

dakkapellen en dakramen;

bijgebouwen;

reclame.

overkappingen

De overige beeldkwaliteitseisen voor werken, geen bouwwerk

zijnde en overige voorzieningen voor particulier en openbaar

gebied zijn (aanvullende) kwaliteitsnormen in algemene zin.

Daarnaast kent het plan kwaliteitsnormen voor duurzaamheid van

bouwwerken en het gebied. Voorzover deze laatste twee

kwaliteitsnormen betrekking hebben op particulier gebied, worden

deze geregeld in de verkoopvoorwaarden van de kavels.
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2 Stedenbouwkundig plan
2.1 Het plangebied

De gemeente Hardenberg heeft voor Slagharen een structuurplan

opgesteld. Onderdeel hiervan is de realisatie van een rondweg,

twee woningbouwlocaties en een bedrijventerrein.

Het werkgebied Moeshoek vormt samen met het woongebied en

een aan te leggen rondweg de nieuwe zuidwestelijke rand van

de kern Slagharen. Het werkgebied Moeshoek wordt aan de

noordzijde begrensd door de Moeshoekweg, aan de westzijde

door de Rondweg en aan de zuidzijde door de Coevorderweg. Aan

de oostzijde wordt het gebied omsloten door bestaande

bebouwing.

Plangebied de Moeshoek

Structuurplan Slagharen
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2.2 Stedenbouwkundig ontwerp

Algemeen
De noord-zuidgerichte structuur, die bepalend is voor het

veenkoloniale karakter van Slagharen, wordt niet leidend voor de

opbouw van het werkgebied. De keuze is gemaakt een meer

blokmatige opzet te kiezen met een hoofdontsluiting op de Rond-

weg. Het blok is pragmatisch van opzet en zal met name aan de

randen een ruimtelijke relatie met Slagharen krijgen.

Bebouwing
De bebouwing zal bestaan uit bedrijfspanden en

dienstwoningen. In de planopzet is sprake van een duidelijke

keuze voor de plaatsing van de dienstwoningen. Om het

bedrijventerrein goed aan te sluiten op het woongebied

Moeshoek en de bestaande woonbebouwing, zal het beeld langs

de Moeshoekweg worden bepaald door een strook wonen-

werken kavels. De woningen zijn georiënteerd op de

Moeshoekweg, de bedrijfspanden staan aan de interne

ontsluiting.

De Coevorderweg is een van de hoofddragers van Slagharen. De

bebouwing in het werkgebied zal moeten passen bij deze functie

en daarom is de keuze gemaakt de zone langs de Coevorderweg

representatief vorm te geven op een manier die past bij de

uitstraling van deze weg. De entree van het werkgebied is een

beeldbepalende plek.

Aan de Rondweg komt de hoofdontsluiting van het werkgebied.

De entree van het terrein zal worden bepaald door

dienstwoningen die geclusterd nabij de hoofdontsluiting staan.

Het interne deel van het terrein kent een opbouw waarbij de

woningen aan de straatzijde staan en de bedrijven hierachter zijn

gelegen.
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Stedenbouwkundig plan Slagharen werkgebied De Moeshoek
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Bebouwing
De stedenbouwkundige hoofdopzet bestaat zoals gezegd uit een

blokmatig patroon. Een rondlopende wegstructuur ligt midden in

het gebied. Naar de Rondweg ligt de hoofdontsluiting en op de

Moeshoekweg is een fietsontsluiting geprojecteerd. Op het terrein

is geen sprake van voetpaden, met uitzondering van een parallel

aan de Moeshoekweg lopend voetpad langs de dienstwoningen.

Groen
Thans is sprake van een sterke groenstructuur rond de meest

westelijk gelegen kavel van het gebied. In het plan is voorzien in

het behoud van deze groenstructuur aan de randen met de

Rondweg en de Moeshoekweg.

Het karakter van het groen zal langs de Rondweg gesloten zijn en

langs de Moeshoekweg meer open.

Het groen langs de Rondweg dient ter afscherming van de

bedrijfsbebouwing. Bij de entree van het gebied zal het groen

transparant zijn (zonder onderbegroeiing). De wegen in het gebied

hebben aan weerszijden grasbermen van twee meter breed.

Verkeer
In de hiërarchie van wegen vormt de rondweg (1) de primaire

ontsluiting, de Coevorderweg (2) is in het verkeerssysteem de

secundaire ontsluiting. De rondlopende weg (3) binnen het

werkgebied vormt de toegang tot de bedrijfskavels. De Moeshoek-

weg (4) kent geen ontsluitende functie voor het werkgebied. In

geval van calamiteiten kan de fietsverbinding (5) worden gebruikt

als noodontsluiting.

Water
Voor de waterstructuur wordt uitgegaan van een verbeterd

gescheiden stelsel. Circa tien procent van het gebiedsoppervlak

zal bestaan uit oppervlaktewater ten behoeve van de berging van

regenwater.

De waterstructuur wordt bepaald door een centrale watergang en

een langs de Rondweg (Weverijweg) en de Moeshoekweg lopende

sloot welke wordt verbreed. In het plan wordt voorzien in een

duurzame omgang met water. Het regenwater van daken en wegen

wordt afgekoppeld en bovengronds afgevoerd.

Verkeersstructuur
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3.1 Algemene uitgangspunten

De samenhang in beeldkwaliteit wordt gezocht in de vorm of

architectuur van de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van

de gevels en de kleur van het dak. Naast de bebouwing bepalen

ook erfscheidingen het ruimtelijke beeld van de buurt en zijn

daarom eveneens gebonden aan enkele uitgangspunten.

Het plangebied is ingedeeld in vier clusters waarvoor de

beeldkwaliteitseisen worden aangegeven. De bebouwing langs de

randen van het plan of op bijzondere plekken vormt de uitstraling

van het werkgebied en de overgang naar omliggende gebieden.

Om deze overgangen een goede vorm te geven, worden aan deze

delen van het werkgebied strengere beeldkwaliteitseisen gesteld.

Naast de regels per cluster is er ook een aantal algemene

uitgangspunten geformuleerd, die voor het gehele plan gelden.

Hoofdvorm/bouwstijl
Het gebied zal aan de randen dienen aan te sluiten bij de

uitstraling van Slagharen. Binnen de architectuur is een redelijk

grote maat aan variatie mogelijk. Alle bedrijfspanden en

dienstwoningen worden in één of twee bouwlagen gebouwd.

Bouwgrenzen
Het is de bedoeling om de opzet van het verkavelingsplan goed

tot uiting te laten komen. In het bestemmingsplan zijn daarom

bouwgrenzen vastgesteld, waardoor het straatbeeld rustig zal

overkomen. Om de structuur te benadrukken, dient op bepaalde

plekken de bebouwing dan ook verplicht in de naar de weg

gekeerde bouwgrens te worden gebouwd.

Materiaal en kleur
Enige overeenkomst in materiaal- en kleurgebruik geeft een

samenhangend beeld. Voor gevels en daken wordt daarom in het

algemeen een gedempt kleurgebruik nagestreefd. Per cluster is

een verfijning aangegeven.

Bijgebouwen
Voor de bijgebouwen, zoals garages en bergingen, is in algemene

zin de richtlijn dat in vormgeving en materiaal- en kleurgebruik

wordt aangesloten bij het hoofdgebouw. Het bijgebouw dient bij

voorkeur te worden meegenomen in de architectuur van het

hoofdgebouw.

Terreinindeling
Op bedrijventerreinen zijn de opslag van materialen en de

inrichting van de kavels op bepaalde plaatsen storend voor het

beeld. De stelregel is dan ook dat er zo weinig mogelijk verharding

van de kavels plaatsvindt en opslag in de open lucht aan de zij- of

achterkant van het bedrijfspand plaatsvindt.

3.2 Bebouwingsclusters

Binnen het werkgebied Moeshoek is sprake van vier

bebouwingsclusters waarvoor bepaalde regels gelden met

betrekking tot de beeldkwaliteit. Deze clusters zijn aangegeven op

de hiernaast afgebeelde kaart ‘bebouwingsclusters’. Per cluster

zijn de beeldkwaliteitscriteria aangegeven die betrekking hebben

op het betreffende cluster. Op de hiernavolgende pagina’s worden

de clusters behandeld. Dankzij deze opzet is in een oogopslag

duidelijk welke eisen worden gesteld aan de kavels gelegen

binnen een bepaald cluster.

3 Beeldkwaliteitseisen
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Bebouwingsclusters

A
C

D

C

B
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Cluster A

Dit cluster van het werkgebied ligt op een van de meest

gevoelige plaatsen vanwege de ligging aan de Moeshoekweg en

het aan de overzijde hiervan gelegen woongebied Moeshoek. In

aansluiting op het woongebied zal de richting van het landschap

bepalend zijn voor de bouwrichting wat resulteert in een getande

voorgevelrooilijn. Om eenheid langs de Moeshoekweg te

creëren, zullen de dienstwoningen qua kleur en materiaalgebruik

moeten aansluiten op de tegenoverliggende woningen. Gelet op

de hiervoor genoemde zaken gelden de volgende

beeldkwaliteitseisen:

Dienstwoningen

de woning staat in de in het bestemmingsplan

vastgelegde naar de weg gekeerde bouwgrens;

de woning is afgedekt met een kap;

de nokrichting is evenwijdig aan de verkavelingsrichting

(zie kaart);

gevels in rood- en bruintinten;
dakbedekking door middel van matte pannen.

Bedrijfspanden
gevels in rood-, antraciet-, bruin- of groentinten;
daken in antracietkleur.

Moeshoekweg

verplichte nokrichting
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Cluster B

De toegang van het werkgebied wordt gevormd door dit cluster.

Om een aantrekkelijke entree te maken, zijn de dienstwoningen

geclusterd rond de toegangsweg. De plaats van de woningen is

vastgelegd in het bestemmingsplan.

Dit resulteert in de volgende beeldkwaliteitseisen:

Dienstwoningen

de woning staat in de in het bestemmingsplan

vastgelegde naar de weg gekeerde bouwgrens;

indien pannendaken worden toegepast, is sprake van

matte pannen;

gevels in rood- en bruintinten.

Bedrijfspanden

normaal welstandstoezicht.
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Cluster C

Cluster C vormt het grootste deel van de bebouwing. In principe

gelden naast de voorschriften uit het bestemmingsplan slechts de

algemene beeldkwaliteitseisen zoals genoemd op pagina 12.
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Cluster D

De ligging van dit cluster, langs de Coevorderweg, vraagt om

hogere eisen op het gebied van beeldkwaliteit. De entree is

tevens een beeldbepalende plek.

De bebouwing zal deels moeten aansluiten bij de bestaande

bebouwing en zal deels een representatief karakter dienen te

krijgen omdat deze beeldbepalend is voor de entree van

Slagharen.

Gelet op deze zaken gelden de volgende beeldkwaliteitseisen:

Dienstwoning

de woning staat in de in het bestemmingsplan

vastgelegde naar de weg gekeerde bouwgrens;

de woning is afgedekt met een kap;

de woning kent een lage gootlijn;

de nokrichting is evenwijdig aan de verkavelingsrichting

(zie kaart);

gevels in metselwerk;

dak voorzien van matte pannen.

Showroom

de hoek bij de rotonde dient prominent te zijn;

de gevels zijn representatief en hebben een open

karakter.

verplichte nokrichting

Coe
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weg

Referentiebeeld showroom
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4 Beeldkwaliteit openbare ruimte
De openbare ruimte in het werkgebied zal helder en eenvoudig

worden ingericht, zodat een rustig beeld zal ontstaan. De wegen in

het gebied zijn zes meter breed en worden aan weerszijden

voorzien van grasbermen. Er is niet voorzien in bijzondere

inrichtingselementen.

Het openbare groen in het werkgebied Moeshoek ligt

voornamelijk aan de rand van het gebied. Een dichte groenstrook

langs de Rondweg en laanbeplanting langs de Moeshoekweg zijn

de enige groenelementen van betekenis. Een enkele

verbijzondering in de dichte groenstrook is dat ter plaatse van de

toegang tot het werkgebied geen sprake is van onderbegroeiing,

zodat vanuit de dienstwoningen zicht naar buiten mogelijk is.

De watergangen in het gebied worden voorzien van eenvoudige

profielen. Uitzondering hierop is de waterpartij op de hoek van de

Rondweg en de Coevorderweg. Op deze plaats steekt de

bebouwing in het water waardoor een bijzonder beeld ontstaat.

Bestaande rondweg

Coevorderweg

Erfontsluiting

Moeshoekweg

Langzaamverkeer / calamiteitenroute

Coe
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Rondweg

Moeshoekweg

Groen

Water
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