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1. Voorwoord en inleiding

De gemeente Hardenberg heeft een lange en 
rijke bouwtraditie. Dit uit zich in vele bouwstijlen 
uit verschillende periodes. Zo zijn er interessante 
bebouwingslinten en kernen met fraaie architectuur, 
die typerend zijn voor de gemeente en daarmee 
identiteit geven aan de gemeente. 
Daarnaast is er ook veel bebouwing in woongebieden 
of bedrijventerreinen waarvoor een functionele 
plattegrond belangrijker is geweest dan het uiterlijk 
ervan. Het nieuwe welstandbeleid speelt in op deze 
diversiteiten binnen de gemeente. 
De gemeente heeft de ambitie om meer ruimte te 
creëren voor burgers die willen bouwen in aansluiting 
op de toegenomen deregulering. Te veel regels 
kunnen soms beknellen en dragen niet per definitie bij 
aan goede resultaten. Dit betekent dat de gemeente 
wil sturen op kwaliteit, daar waar het er toe doet en wil 
loslaten daar waar dat kan. 

Op basis van een waardering van de bebouwing 
in haar omgeving met de daarbij behorende 
ambitiebepaling zijn alle gebieden ingedeeld naar drie 
niveaus van welstand.  
Een groot deel van het gemeentelijk grondgebied 
zal welstandsvrij worden (niveau 0). Dit betreft 
hoofdzakelijk de woon- en werkgebieden die niet 
typerend zijn voor de gemeente. Hier zal de ruimtelijke 
kwaliteitsturing alleen nog door instrumenten zoals het 
bestemmingsplan plaatsvinden. 
Belangrijke structuren, zoals historische invalswegen 
zullen een ‘algemeen’ welstandsniveau (niveau 1) 
krijgen waarbij vooral op hoofdlijnen wordt beoordeeld. 
Voor de topplekken in de gemeente zoals de 
belangrijke kernen en de beschermde gezichten 
zal er een ‘hoog’ niveau van welstand gaan gelden 
waarbij de welstandsbeoordeling gedetailleerder en 
intensiever zal zijn (niveau 2). 
In de gebruikershandleiding van hoofdstuk 2 zal deze 
systematiek verder worden toegelicht. 
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2. Gebruikershandleiding

In hoofdstuk 3, het gebiedsgerichte beleid, zijn er 
zes gebieden te onderscheiden waar per gebied het 
beleid is samengevat op basis van de waardering 
en ambitiebepaling. Daarbij is de doelstelling dat 
de planontwikkeling uiteindelijk goed tot zijn recht 
komt in relatie tot zijn directe omgeving. Waardering, 
ambitie en beleid vormen de gespreksagenda voor 
de begeleiding en beoordeling van bouwplannen, 
om samen met de initiatiefnemer tot het gewenste 
ambitieniveau te komen.
Binnen de gemeente zijn er drie niveaus van welstand 
van toepassing. 

Niveau 0 (laag)•	
Niveau 1 (midden)•	
Niveau 2 (hoog)•	

* In de inzet  een toelichting op de niveaus

Op de toelichtende kaarten is per gebied te 
zien welk niveau op de omgevingsvergunning 
onderdeel bouwen van toepassing is. Daarbij zijn de 
bijbehorende waardering en ambitie te lezen. Aan 
deze gebiedsbladen zijn er tevens welstandscriteria 
gekoppeld als nadere specificatie van het 
gebiedsgerichte beleid. Gedetailleerde  overzichts-
kaarten zijn in paragraaf  8 van de toelichting te 
vinden. 

Algemene criteria 
Het gebiedsgerichte beleid is altijd geldend voor de 
vergunningplichtige bouwwerken in een bepaald 
gebied. Uiteraard is het beleid niet geldend voor 
de gebieden met niveau 0, de welstandsvrije 
gebieden. In uitzonderingssituaties zijn deze 
gebiedsgerichte criteria ontoereikend, onbruikbaar 
of niet van toepassing. In hoofdstuk 4 worden deze 
uitzonderingssituaties benoemd en staan de algemene 
welstandscriteria beschreven, waarop dan kan worden 
teruggevallen. 

Excessenregeling
De gemeente heeft met deze welstandsnota regels 
voor het bevorderen en bereiken van de beeldkwaliteit 
vastgesteld en zal zich ook inspannen voor de 
naleving daarvan. Het is ongewenst dat er gebouwen 
ontstaan, welke in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand en door hun buitensporige 
uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen. 
Hiertoe is er een excessenregeling opgenomen in de 
nota. Deze is te vinden in hoofdstuk 5. 

Bijzondere beoordeling
Bij bebouwing die op de grens of dicht op de grens 
van twee welstandsniveaus staat wordt ook het beleid 
van het aangrenzende gebied in de beoordeling 
meegenomen. 

Leeswijzer 
Hiernavolgend wordt in hoofdstuk 3 de waardering, 
de ambitie en het beleid per gebied toegelicht. Dit 
gebiedsgerichte beleid vormt het hart van de nota en 
de gespreksagenda voor elk advies. 

Toelichting op de drie niveaus van welstand. 

Niveau 0( laag)
Onder dit niveau vallen alle gebieden waarvoor 
het beleid gericht is op het handhaven van de 
aanwezige basiskwaliteit. Er is hierbij veel vrijheid 
voor de aanvrager zodanig dat het totaalbeeld van de 
woongebieden voor een ieder acceptabel blijft. Deze 
kwaliteiten worden niet meer door welstandbeleid 
beschermd maar door het bestemmingsplan en 
aanverwante instrumenten. De kwaliteiten van 
het openbaar gebied beïnvloeden met name 
de ruimtelijke kwaliteit. Deze gebieden zijn dus 
welstandsvrij. Er vindt geen welstandsbegeleiding of 
–beoordeling plaats.

Niveau 1  (midden)
Onder dit niveau vallen alle gebieden die om een 
zorgvuldige beoordeling van de bouwkundige 
ingrepen vragen. Het accent ligt hier op het 
handhaven en respecteren van kenmerkende 
karakteristieken. De beoordeling is dan vooral gericht 
op het handhaven en versterken van de specifieke 
gebiedskwaliteiten.

Niveau 2 (hoog)
Dit niveau past bij gebieden die van grote 
betekenis zijn voor het totaalbeeld van de stad 
en het landschap. Deze gebieden hebben 
bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke, 
stedenbouwkundige of architectonische 
karakteristieken. Nieuwe ingrepen zullen met extra 
aandacht en zorg worden beoordeeld. Het beleid 
is er op gericht om dit beeld te handhaven en te 
versterken. Alle beoordelingsaspecten tot in het detail 
maken onderdeel uit van de advisering. 
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3. Gebiedsgericht beleid
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Waardering

2

1

0

Hardenberg

kern

ontsluitingswegen

(historische) invalswegen

waterstructuur

essen-kampenlandschap(groen)

overige bebouwing

kern
ontsluitingswegen

(historische) invalswegen

waterstructuur
essen-kampenlandschap(groen)
overige bebouwing

niveau 0
niveau 1
niveau 2

De Kern. De kleinschalige historische structuur, met de 
concentratie van openbare en commerciële functies is 
zeer waardevol. De grote diversiteit aan functies zoals het 
LOC en het gemeentehuis en cultuurhistorische plekken  
zoals de begraafplaats en het Wilhelminaplein geven dit 
gebied haar eigen identiteit. 

Ontsluitingswegen.  Door de groei van Hardenberg is de 
bebouwing langs de (hoofd)ontsluitingswegen meegegroeid. 
Er is gestuurd op de bebouwingskwaliteit langs deze randen 
dat tot uiting komt in overwegend moderne representatieve 

architectuur.   

Historische invalswegen. De groei van Hardenberg was tot 
1940 geconcentreerd aan en langs deze invalswegen. Deze 
historische invalsroutes zijn bepalend voor de ruimtelijke 
structuur van de kern Hardenberg. Nog altijd hebben de 
invalswegen een belangrijke verkeersfunctie.

Waterstructuur (Vechtoeverbebouwing). Een belangrijk 
deel van de kern van Hardenberg grenst direct aan het 
waardevolle landschap rondom de Vecht.  De Vecht vormt 
al eeuwenlang een betekenisvolle structuur voor de stad en 
het omringende landschap. Vanuit het (rivier)landschap is er 
vrij zicht op de duidelijk gedefinieerde rand van de stad. 
Es(heemse). De oude kosterwoning, oude boerderijen en 
de Hervormde Kerk aan de rand van de es markeren de 
plek waar Heemse al in de 9e eeuw is ontstaan. Een groene 
hoge boomrand, tot boven de bebouwing, geeft deze open 
ruimte een landelijke uitstraling. De bebouwing is onderge-
schikt aan de es en de beplanting. 

Overige bebouwing. De gebieden tussen de kern en be-
langrijke invalswegen zijn niet typerend voor Hardenberg. 
De kwaliteit van de bebouwing varieert en vormt een 
doorsnede van de Nederlandse architectuur. Deze gebie-
den zijn zijn daarom op dat aspect laag gewaardeerd. 
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niveau 0
niveau 1
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Ambitie

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) •	
structuur en bebouwingskarakteristieken. 
Behoud en versterking van de verscheidenheid in archi-•	
tectuur in relatie tot de functies.; met extra aandacht 
voor (winkel)puien, zorgvuldige detaillering, materiaal-
toepassing en bijpassende reclame.
Behoud en versterking van de openbare ruimte.•	

De randen langs wegen versterken met hoogwaardige •	
(eigentijdse) architectuur.

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) •	
structuur met bijbehorende gevelwanden.
Behoud en versterking van de diversiteit in bebouwing •	
en haar individuele bebouwingskwaliteit.
Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen.•	

Behoud en versterking van de bebouwingswand en  •	
oevers als overgang naar waardevol landschap.

Behoud en versterking van het dorpssilhouet met •	
kerk(toren) en beeldbepalende agrarische gebouwen. 
De informele groepering van bebouwing langs es(rand) •	
voortzetten en benutten van verdichtingsmogelijkheden 
langs deze rand. 
Behoud van de voorruimtes (tuinen), die bepalend zijn •	
voor de erfensembles; hierbij is extra aandacht voor de 
terreininrichting en erfscheidingen om de es-structuur 
te versterken. 

Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek. 
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Waardering
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niveau 0
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De nederzetting is vanaf 1811 langs de hoofdvaart en de 
parallel gelegen Langewijk ontstaan. Over twee zandruggen 
liepen routes tussen de Hoofdvaart (waterstructuur) en de 
Langewijk, waarlangs karakteristieke bebouwing ontstond. 
De Langewijk is minder gaaf gebleven, en daarom middel ge-
waarderd. Deze nog altijd herkenbare hoofdstructuur bepaalt 
in grote mate het karakteristieke beeld van Dedemsvaart. 

Een  belangrijke historische structuur is de Langwijk. Het 
karakter en de beleving van de bebouwing is aangetast 
doordat het kanaal is gedempt, waardoor deze structuur 
een minder hoogwaardig karakter heeft gekregen. Langs de 
randen van de bebouwde kom zijn ertussen de bebouwing 
karakteristieke doorzichten op het achterland. 
De Stegerensallee vormt een andere historische route met 
rijkere bebouwing, langzaam overlopend in het buitengebied.

Aan de noordzijde van Dedemsvaart ontstaat een represen-
tatieve bebouwingstrook voor bedrijven waarbij de bebouwing 
zich voornamelijk oriënteert op de Coevorderweg (N377).
De architectuur bestaat uit moderne baksteenarchitectuur 
in een losse setting, waarbij er aandacht is voor gevelcom-
positie, reclame en terreininrichting. 

De Julianastraat en directe omgeving, tussen de Langwijk en 
de Hoofdvaart is uitgegroeid tot hoofdwinkelstraat en vormt 
een duidelijke straatwand. 
Dit belangrijke economische hart van Dedemsvaart wordt 
opgewaardeerd door vernieuwing in de openbare ruimte en 
delen van de bebouwing. 

Verbijzonderingen van de hoofdstructuur vormen plekken 
zoals de kalkovens, en de tuinen van Mien Ruys. Het terrein 
rondom de kalkovens vormt een combinatie van historische 
bebouwing in een groene setting. De tuinen van Mien Ruys 
zijn een belangrijke toeristische trekker en vormen het 
groene hart van Dedemsvaart. 

Overige bebouwing. De gebieden tussen de kern en de 
belangrijke invalswegen zijn niet typerend voor Dedems-
vaart. De kwaliteit van de bebouwing varieert en vormt een 
doorsnede van de Nederlandse architectuur. Deze gebie-
den zijn daarom op dat aspect laag gewaardeerd. 
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Ambitie
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overige bebouwing

kern
ontsluitingswegen

(historische) invalswegen

waterstructuur
groen(structuur)
overige bebouwing

niveau 0
niveau 1
niveau 2

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) struc-•	
tuur en het  kanaalprofiel met bijbehorende bebouwings-
karakteristieken. 
Behoud en versterking van de verscheidenheid in archi-•	
tectuur in relatie tot het kanaal.
Aandacht voor een heldere architectonische relatie •	
tussen de begane grond en de verdiepingen aan de Juli-
anastraat, waarbij er extra aandacht is voor de (winkel)
puien, bijpassende reclame, zorgvuldige detaillering en 
materiaaltoepassing. 
Behoud en versterking van de inrichting van de open-•	
bare ruimte ter ondersteuning van de (cultuurhisto-
rische) kwaliteit van de kern.

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) struc-•	
tuur met bijbehorende individuele bebouwingskwaliteit. 
Behoud en versterking van de diversiteit in bebouwing en •	
haar individuele bebouwingskwaliteit.
Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen•	

De randen langs wegen versterken met hoogwaardige •	
(eigentijdse) architectuur. Hierbij is extra aandacht voor 
de situering, plaatsing, terreininrichting en reclame. 

Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek.
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Waardering
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

kern
ontsluitingswegen

(historische) invalswegen

waterstructuur
essen kampenlandschap
grote complexen in het groen

De kleinschalige historische structuur is zeer waardevol. Bebou-
wingskenmerken:  individuele kleinschalige panden, boerderi-
jachtige hoofdvorm, schild- of wolfdaken, eenvoud, zorgvuldige 
details, donker roodbruine baksteen. De Voorstraat en Kruis-
straat zijn beeldbepalend. De open ruimtes in het beschermde 
gezicht: het Meiboomsplein en de omgeving van de gelegen N.H. 
kerk zijn cultuurhistorisch waardevolle open plekken, door het 
contrast met de gesloten bebouwing. 

Beschermd dorpsgezicht

Gramsbergen is ontstaan op de kruising van twee historische 
routes nabij de Vecht. Ook buiten het beschermde dorpsgez-
icht zijn deze historische invalswegen nog beeldbepalend. Tot 
1940 was de groei geconcentreerd rond deze invalswegen. Dit 
is nu nog afleesbaar en bepalend voor de ruimtelijke structuur 
van Gramsbergen. Daarnaast hebben deze routes nog steeds 
een belangrijke verkeersfunctie. 

Tussen het beschermd gezicht en de historische invalswegen 
wordt het beeld bepaald door grote complexen in een groene 
setting zoals het verzorgingshuis en het dorpshuis. Dit gebied 
vormt de groene overgang tussen de zuidelijke helft van Grams-
bergen en het beschermd gezicht. De gebouwen zijn van alle 
kanten zichtbaar vanuit de openbare ruimte en hebben daarom 
veel invloed op de ruimtelijke beleving van Gramsbergen. 

Het gebied ten zuidwesten van de invalswegen, de Anerdijk en 
de Esch, vormt een overgangszone tussen Gramsbergen en het 
Vechtlandschap. Het gebied wordt gekarakteriseerd door haar 
diverse landschap bestaande uit (voormalige) erfclusters, met 
afwisselend beplanting en open velden. Het vormt een beeldbep-
alend stukje buitengebied ingeklemd tussen de invalswegen van 
Gramsbergen en de Vecht. 

grote complexen in het groen 

Slechts een klein deel van de bebouwing van Gramsbergen 
grenst direct aan het kanaal Almelo- de Haandrik. Deze water-
structuur vormt een betekenisvolle structuur voor de stad en 
het omringende landschap. 

De gebieden tussen de kern en de belangrijke invalswegen zijn 
niet typerend voor Grasmbergen. De kwaliteit van de bebou-
wing varieert en vormt een doorsnede van de Nederlandse 
architectuur. Deze gebieden zijn daarom op dat aspect laag 
gewaardeerd. 
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Ambitie

2
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0
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kern 

(historische) invalswegen

waterstructuur

essen-kampenlandschap(groen)

overige bebouwing

niveau 0
niveau 1
niveau 2

kern
ontsluitingswegen

(historische) invalswegen

waterstructuur
essen kampenlandschap
grote complexen in het groen

Beschermd dorpsgezicht

grote complexen in het groen 

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) struc-•	
tuur met bijbehorende bebouwingskarakteristieken. 
Behoud en versterking van de gevels in Voorstraat en •	
Kruisstraat, in relatie tot de bebouwingswand met aan-
dacht voor zorgvuldige detaillering, materiaaltoepassing  
en bijpassende reclame. 

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) struc-•	
tuur met bijbehorende herkenbare gevelwanden.
Behoud en versterking van de diversiteit in bebouwing •	
met bijbehorende individuele bebouwingskwaliteit.
Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen•	

Behoud en versterking van de karakteristieke ken-•	
merken van de oorspronkelijke agrarische bebouwing.
Behoud en versterking van erfstructuren door vergrot-•	
ing van de contrasten tussen open en gesloten delen. 
Behoud van de voorruimtes (tuinen), die zeer bepalend •	
zijn voor de erfensembles. 

Behoud en versterking van de kwaliteit van de individueel •	
vormgegeven bebouwingselementen in relatie tot de 
groene setting. Hierbij is extra aandacht voor de situ-
ering, plaatsing en terreininrichting.  

Behoud en versterking van de kwaliteit van de bebou-•	
wingswand en oevers als overgang naar het waarde-
volle landschap.

Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek
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Waardering
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Balkbrug

kern

(historische) invalswegen

overige bebouwing

De Ommerschans werd in 1623 aangelegd in de as van de 
belangrijke verbindingsweg (Ommerweg) met de noorde-
lijke provincies. Over deze eerste ”laag” werden later nog 
twee andere lagen gerealiseerd: die van de kolonie en van 
Veldzicht. Deze drie historische fases in de ontstaansge-
schiedenis zijn nog herkenbaar. Rondom de hoofdgebouwen 
ontstond een vrijwel zelfstandige nederzetting met school, 
kerk, pastorie, personeels-woningen en moestuinen. Het 
opvoedingsgesticht Veldzicht werd in 1892 gebouwd, ten 
noorden van de schans langs de Ommerweg. Rondom het 
terrein werden de hoofdgebouwen met huisvesting voor de 
jongens, werkplaatsen en fabriekjes geplaatst. Dienstwon-
ingen werden geconcentreerd langs de Ommerweg en de 
Boslaan. Het totale ensemble is nog steeds beeldbepalend 
voor Balkbrug.  

De Meppelerweg richting Oud Avereest en de Hooge-
veenseweg richting Den Kaat vormen twee beeldonder-
steunenende structuurdragers met historische bebouwing 
afgewisseld met nieuwere invullingen. De N377 (Coevorder-
weg, Zwolseweg, op het trace van de Oude Vaart (dedems-
vaart) vormt een bepalende structuurlijn van Balkbrug. De 
voorkanten zijn formeel richting de openbare ruimte en de 
achterkanten zijn  informeler. De centrale weg vormt de 
(grijze) drager van de belangrijkste gebouwen en functies. 
Hoewel er geen sprake is van een eenduidige rooilijn, worden 
de linten als een herkenbare wand van bebouwing erva-
ren. Bijgebouwen zijn gelegen achter de voorgevellijn. In de 
bebouwingslinten is veel variatie aan bouwstijlen, detaillering, 
materiaal- en kleurgebruik.
De gebouwen zijn verschillend in uitstraling maar vertonen 
wel een zeker samenhang. Karakteristiek is dat openbare 
gebouwen en voorname panden in de linten terug liggen ten 
opzichte van de bebouwingswand. Deze bebouwing wijkt af in 
maat, schaal, positionering en terreininrichting.

Overige bebouwing. De gebieden tussen de kern en de 
belangrijke invalswegen zijn niet typerend voor Balkbrug. De 
kwaliteit van de bebouwing varieert en vormt een doorsnede 
van de Nederlandse architectuur. Deze gebieden zijn daarom 
op dat aspect laag gewaardeerd. 

niveau 0
niveau 1
niveau 2

kern

(historische) invalswegen

overige bebouwing
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Ambitie

2

1

0

Balkbrug

kern

(historische) invalswegen

overige bebouwing Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek.

Behoud, herstel en versterking van de landschappe-  li-•	
jke, stedenbouwkundige en cultuurhistorische structuur 
en bijbehorende bebouwingskarakteristieken. 
Behoud en versterking van de architectuur en bebou-•	
wingskwaliteiten.
Zorgvuldige detaillering en materiaaltoepassing.•	
Behoud en versterking van de inrichting van het parkbos •	
ter ondersteuning van de (cultuurhistorische) kwaliteit 
van de Rijksinstellingen met bijbehorende bebouwing.

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) struc-•	
tuur met bijbehorende herkenbare gevelwanden.
Behoud en versterking van de diversiteit in bebouwing •	
met de daarbij behorende individuele bebouwingskwaliteit.
Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen.•	

niveau 0
niveau 1
niveau 2

kern

(historische) invalswegen

overige bebouwing
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Waardering

1

0

Kanaaldorpen

(historische) invalswegen

waterstructuur

overige bebouwing

Bergentheim

De Krim

De kanaaldorpen zijn ontstaan als de verdichtende ontgin-
ningsbasis van de aangrenzende veengebieden. Het kanaal 
vormt in combinatie met de aangrenzende wegen de blauw/
grijze drager van de belangrijkste gebouwen en functies 
en vormt tevens de belangrijkste openbare ruimte. Het 
achterliggende land is loodrecht op de linten ontgonnen in 
vaak diepe wijken. Dit, nog steeds herkenbare, ontginnings-
patroon bepaalt de richting van de bebouwing in de linten. In 
de bebouwingslinten is veel variatie aan bouwstijlen, detaille-
ring, materiaal- en kleurgebruik. Hoofdzakelijk kleinschalige 
bebouwing wordt afgewisseld met grotere gebouwen zoals 
boerderijen, kerken, scholen en appartementen.

Bijzondere elementen De Krim: 
Aardappelmeelfabriek, kerkensemble, winkelcentrum, veenkoloniale 
boerderijen(Groninger type)
Bijzondere elementen Bergentheim: kerkensemble, winkelkern

Haaks op het kanaal loopt vanuit de winkelkern de Beu-
kenlaan die later overgaat in de Krimweg richting  Ane/
Gramsbergen. Langs deze structuur is er zuidwaarts van het 
kanaal een verdichting in de bebouwing ontstaan die beel-
dondersteunend is voor de Krim. In Bergentheim vormt de 
van Roijensweg vanaf het kanaal richting Kloosterhaar een 
beeldondersteunende structuur waar kleinschalige bebou-
wing met oog voor detail het lint versterkt. 

De gebieden achter de belangrijke structuren zijn niet 
typerend voor de kanaaldorpen.  De kwaliteit van de bebou-
wing varieert en vormt een doorsnede van de Nederlandse 
architectuur. Deze gebieden zijn daarom op dat aspect laag 
gewaardeerd. 

niveau 0
niveau 1
niveau 2

(historische) invalswegen

waterstructuur
overige bebouwing
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Ambitie

1

0

Kanaaldorpen

(historische) invalswegen

waterstructuur

overige bebouwing

Bergentheim

De Krim

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) •	
structuur met doorzichten op basis van de blauw/grijze 
structuurdragers. Ontwikkelingen zijn hierbij passend in 
het ritme van het lint (maat, schaal en uitstraling).
Behoud en versterking van de individuele bebouwings-•	
kwaliteit in relatie tot de blauw/grijze structuurdragers.

Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen•	 , 
voorruimtes (tuinen) en terreininrichting ter versterking 
van de lintbebouwing en voor verbijzonderingen in het 
lint. 

Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek.

niveau 0
niveau 1
niveau 2

kern

(historische) invalswegen

waterstructuur
overige bebouwing
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Waardering

1

0

Wegdorpen

(historische) invalswegen

overige bebouwing Overige bebouwing. De gebieden achter de belangrijke 
structuren zijn niet typerend voor de wegdorpen. De kwaliteit 
van de bebouwing varieert en vormt een doorsnede van de 
Nederlandse architectuur. Deze gebieden zijn daarom op dat 
aspect laag gewaardeerd. 

Bijzondere, afwijkende elementen: 
- Kerk en omgeving/kosterswoning begraafplaats/tuin; 
  Lutten, Bruchterveld, Schuinesloot,  Kloosterhaar, Radewijk, Slagharen, Sibculo, Mariënberg
- Winkelstraat Slagharen
- Station en coöperatiegebouw Mariënberg
- Coöperatiegebouw Ane

Langs oude en nieuwe wegen zijn verdichtingen in de bebou-
wingslinten ontstaan. De voorkanten zijn formeel richting 
de openbare ruimte en de achterkanten zijn informeler. De 
nokrichting van de bebouwing staat hier (veelal) haaks op. 
De centrale weg vormt de (grijze) drager van de belangrijk-
ste gebouwen en functies en vormt tevens de belangrijkste 
openbare ruimte. 
Hoewel er geen sprake is van een eenduidige rooilijn, worden 
de linten als een herkenbare wand van bebouwing erva-
ren. Het achterliggende land is vaak loodrecht op de linten 
ontgonnen. Dit, soms nog herkenbare, ontginningspatroon 
bepaalt de hoofdrichting van de bebouwing in de linten. 
Bijgebouwen zijn gelegen achter de voorgevellijn. In de 
bebouwingslinten is veel variatie aan bouwstijlen, detaillering, 
materiaal- en kleurgebruik.
Gebouwen hebben verschillende uitstralingen maar vertonen 
wel een zeker samenhang. Karakteristiek is dat openbare 
gebouwen en voorname panden in de linten terug liggen ten 
opzichte van de bebouwingswand. Deze bebouwing wijkt af in 
maat, schaal, positionering en terreininrichting.

essen-kampenlandschap(groen) De esdorpen zijn gevormd aan de flanken van de essen, 
waar geclusterde agrarische ensembles rondom zijn ge-
groeid. Karakteristiek zijn de informele setting, groepering 
van de volumes en het open karakter. Daarnaast zijn er nog 
veel karaktersitieke boerderijen en schuren te vinden met 
authentieke materialen en details. 

(historische) invalswegen
Essen kampenlandschap (groen)
overige bebouwing

Slagharen

Lutten

Kloosterhaar    

SibculoRadewijk Schuinesloot

Bruchterveld

Ane     

Marienberg
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Slagharen

Lutten Marienberg

Kloosterhaar 

SibculoRadewijk Schuinesloot

Bruchterveld

Ane     

Ambitie Wegdorpen

1

0

(historische) invalswegen

overige bebouwing

essen-kampenlandschap(groen)

Het handhaven van de basis structuur met de bijbe-•	
horende bebouwingskarakteristiek. 

Behoud en versterking van de (cultuurhistorische) •	
structuur met doorzichten op basis van de grijze struc-
tuurdragers. Ontwikkelingen zijn hierbij passend in het 
ritme van het lint (maat, schaal en uitstraling).
Behoud en versterking van de individuele bebouwings-•	
kwaliteit in relatie tot de grijze structuurdragers.

Behoud en versterking van de (groene) straatprofielen•	 , 
voorruimtes (tuinen) en terreininrichting ter versterking 
van de lintbebouwing en voor verbijzonderingen in het 
lint. 

Behoud en versterking van de karakteristieke ken-•	
merken van de oorspronkelijke agrarische bebouwing.
Behoud en versterking van erfstructuren door vergrot-•	
ing van de contrasten tussen open en gesloten delen. 
Behoud van de voorruimtes (tuinen), die zeer bepalend •	
zijn voor de erfensembles. 

niveau 0
niveau 1
niveau 2
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Welstandscriteria
Niveau 2 HOOG

Algemeen
De verschijningsvorm dient de ruimtelijke kwaliteit •	
van de bebouwing in de directe omgeving te 
versterken. 

Hoofdvorm 
De hoofdmassa is helder vormgegeven en •	
passend (qua maat en schaal) bij de bebouwing in 
de omgeving.
In geval van een uitbreiding, verbouw of renovatie •	
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk.

Architectuurstijl en gevelcompositie
Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit maar is •	
passend in het straatbeeld.  
Er is eenheid in de architectuur van de gehele •	
gevel. 
De gevelcompositie en de plaats, afmetingen en •	
verhoudingen van de gevelelementen (ramen, 
balkons etc.) zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. 
Bij verbouw en renovatie is de oorspronkelijke •	
gevelopbouw, compositie en detail het 
uitgangspunt. Bij verbouw aan (voormalige) 
boerderijen blijft het onderscheid tussen voor- en 
achterhuis (woongedeelte en schuur) zichtbaar. 

Materiaal en kleurgebruik 
Uitgangspunt is het oorspronkelijk kleur- en •	
materiaalgebruik vanuit de omgeving of 
vergelijkbare materialen waarbij het gebruik van 
(bak)steen overheerst. 
In het centrum is het gebruik van goedkoop •	
uitziende materialen zoals volkern platen, 
kunststoffen en dergelijke niet toegestaan. 

Detaillering
De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op de •	
architectuur. 

Reclame
De reclame dient als zelfstandig element te •	
worden vormgegeven, waarbij de maatvoering en 
detaillering zijn afgestemd op en harmoniëren met 
de gevel. 
Eén uitsteekbord of één lichtbak haaks per gevel; •	
(op de begane grond) van maximaal 60x60cm is 
toegestaan. 
Evenwijdig aan de gevel is maximaal over 70 •	
procent van de breedte van de gevel met een 
maximale hoogte van 40 centimeter reclame 
toegestaan in de vorm van losse (doos-) letters in 
het platte vlak.
Het totaal aantal reclame-uitingen aan de gevel •	
bedraagt maximaal twee;
De ramen mogen maximaal 10% beplakt worden •	
met folie of reclame.
Permanente reclame uitingen op verdiepingen zijn •	
niet toegestaan; vlaggen en banieren zijn alleen 
tijdelijk toegestaan.

Aanvullende criteria

Gramsbergen
Hoofdvorm

Er dient een traditionele (kap)vorm te worden •	
toegepast zoals zadelkappen, schild- of wolfdaken. 

Dedemsvaart
Gevels en architectuurstijl. 

Aan de noordzijde van de waterstructuur •	
(hoofdvaart) is de bebouwing rijker en 
hoogwaardiger van uitstraling en worden er hogere 
eisen gesteld aan de architectuur. 
Grote panden met grote buitenruimten worden •	
alzijdig ontworpen. Er is extra aandacht voor de 
horizontale gevelopbouw in de vorm van een 
duidelijk onderzijde (plint) en bovenzijde (goot of 
kroonlijst).
Voor de overige (kleinschalige) bebouwing is •	
de voorgevel bepalend in het lint. Dit komt tot 
uitdrukking in de architectuur door een zorgvuldige 
gevel richting de openbare ruimte. 

 
Ommerschans,
Algemeen

Grootschalige uitbreidingen of veranderingen •	
passen in de structuur en de uitstraling van de 
Ommerschans, waarbij de verkavelingstructuur, de 
positie,  oriëntatie,  massa en architectuur van de 
bebouwing richtinggevend is bij nieuwbouw.
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Welstandscriteria
Niveau 1 MIDDEN

Hoofdvorm 
De hoofdmassa is eenvoudig vormgegeven •	
en passend (qua maat en schaal) tussen de 
belendende bebouwing en het bebouwingslint. 

Gevels
Alle gevels richting de openbare ruimte •	
zijn representatief vormgegeven.
De architectuur is afgestemd op de bebouwing uit •	
de omgeving. 
In geval van een uitbreiding, verbouw of renovatie •	
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk.  
De gevelcompositie en de plaats, afmetingen en •	
verhoudingen van gevelopeningen zijn zorgvuldig 
op elkaar afgestemd. 

Detaillering, kleur en materiaal
De detaillering, en het kleur- en materiaalgebruik is •	
afgestemd op de bebouwing uit de omgeving. 
Te felle of contrasterende kleuren zijn niet •	
toegestaan. 

Reclame
De reclame dient als zelfstandig element te •	
worden vormgegeven, waarbij de maatvoering en 
detaillering zijn afgestemd op en harmoniëren met 
de gevel. 
Eén  uitsteekbord of één  lichtbak haaks per gevel •	
(op de begane grond) van maximaal 60x60cm is 
toegestaan. 
Evenwijdig aan de gevel is maximaal over 70 •	
procent van de breedte van de gevel met een 
maximale hoogte van 40 centimeter reclame 
toegestaan in de vorm van losse (doos-) letters in 
het platte vlak,
Het totaal aantal reclame-uitingen aan de gevel •	
bedraagt maximaal twee.

Aanvullende criteria

Historische invalswegen 

Gevels
De voorgevel is bepalend in het lint. Dit komt tot •	
uiting in de architectuur.

Waterstructuur

Gevels
De bebouwing draagt bij aan de versterking van de •	
bebouwingswand.

Materiaal- en kleurgebruik
Het materiaalgebruik sluit aan op het kleurenpallet •	
van het omringende landschap. (donkere tinten, 
niet glimmend)

Essen- kampenlandschap

Algemeen
De bebouwing op de erven is compact gesitueerd •	
in een losse setting langs de esflank. Bij verbouw 
aan (voormalige) boerderijen blijft het onderscheid 
tussen voor- en achterhuis (woongedeelte en 
schuur) zichtbaar. 

Materiaal- en kleurgebruik
Het materiaalgebruik sluit aan op het kleurenpallet •	
van het omringende landschap. (donkere tinten, 
niet glimmend)
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4. Algemene (welstands)criteria 
(alleen van toepassing voor niveau 1 en 2)

De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf 
worden genoemd, richten zich op de zeggingskracht 
en het vakmanschap van het architectonisch 
ontwerp, en zijn terug te voeren op universele 
kwaliteitsprincipes*.

Criteria voor architectonische kwaliteit 
(hardheidsclausule)
Het  gebiedsgerichte beleid is altijd geldend voor 
vergunningplichtige bouwwerken in de gebieden 
waar welstandsbeleid van kracht is (niveau 1 en 2). 
Er zijn echter uitzonderingssituaties denkbaar waar 
de gebiedsgerichte criteria ontoereikend, onbruikbaar 
of niet van toepassing zijn. Dan wordt teruggevallen 
op algemene criteria, geldend voor de gebieden 
met het welstandsniveau 1 en 2. In onderliggende 
paragraaf zijn deze gevallen aangegeven en worden 
de toepassingsregels geduid. 

In positieve zin 
In bijzondere situaties wanneer een bouwplan 
afwijkt van het gebiedsgerichte beleid, maar door 
schoonheid, bijzonderheid, architectuur of structuur 
wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, zal 
worden getoetst aan de algemene criteria. Zowel 
de initiatiefnemer, ontwerper of architect als de 
welstandsadviseur zal in dit geval gemotiveerd 
moeten aantonen waarom het plan op die plek wel 
architectonisch-stedenbouwkundig verantwoord is. 

In negatieve zin 
Ook kan het voorkomen dat plannen die tegemoet 
komen aan de gebiedsgerichte criteria toch een 
zodanig slechte kwaliteit hebben dat ze afbreuk 
doen aan hun omgeving. In die gevallen moet 
worden teruggevallen op de algemene criteria 
die in de welstandsnota zijn opgenomen. De 
welstandsadviseur zal in dit geval gemotiveerd 
moeten aantonen waarom het plan op die plek 
architectonisch-stedenbouwkundig niet verantwoord 
is.

* De algemene welstandscriteria zijn verkort overgenomen uit 
het Basisstramien Gemeentelijke Welstandsnota van Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland en zijn gebaseerd
op de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over 
architectuurbeleid’ die prof. ir. Tj. Dijkstra schreef als 
Rijksbouwmeester in 1985.

Algemene criteria 

1. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand mag worden verwacht dat de 
verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik 
ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de 
vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en 
logica heeft.

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden 
gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is 
gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de 
vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van 
de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die 
materialen en technieken bieden om een doelmatige 
constructie te maken. Gebruik en constructie staan 
aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet 
gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het 
gebruik of de constructie. Ook wanneer andere 
aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens 
het ontwerpproces gaan domineren, mag worden 
verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een 
begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee 
is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm meer 
is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en 
constructie.

2. Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 
welstand mag worden verwacht dat het een positieve 
bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden 
hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis 
van het bouwwerk of van de omgeving groter is.

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het 
afzonderen en in bezit nemen van een deel van de 
algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en 
volumes vormen zowel de externe begrenzing van 
de gebouwen als ook de wanden van de openbare 
ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is 
een particulier object in een openbare context. Het 
bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen 
functioneren alleen, maar ook in de beteken is die 
het gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 
omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert met 
zijn omgeving mag worden verwacht dat het zorgvuldig 
is ontworpen en de omgeving niet ontkent. Waar het 
om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage 
levert aan de kwaliteit van de omgeving en de te 
verwachten ontwikkelingen daarvan. Over de wijze 
waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren kunnen 
de gebiedgerichte welstandscriteria duidelijkheid 
verschaffen.
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3. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele 
context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 
welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en 
associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, 
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar 
zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde 
regels. Als vormen regelmatig in een bepaald verband 
zijn waargenomen, krijgen zij een zelfstandige 
betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, 
bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische 
gevels verwijzen naar uilenstructuren van tempels, 
transparante gevels van glas en metaal roepen 
associaties op met techniek en vooruitgang. In iedere 
bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en 
associaties naar wat eerder of elders al aanwezig was 
of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De kracht 
of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral 
in de wijze waarop die verwijzingen en associaties 
worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het 
kader van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat 
concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in 
de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig 
gebruik van verwijzingen en associaties betekent 
onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer 
is naar zijn tijd doordat het op grond van zijn uiterlijk in 
de tijd worden geplaatst waarin het werd gebouwd of 
verbouwd.

4. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand mag worden verwacht dat er 
structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de 
aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. 

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een 
gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt 
aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt 
houvast voor de waarneming en is bepalend voor het 
beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, 
ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken 
het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote 
hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde 
omgeving heeft, te reduceren tot een bevattelijk 
beeld. Het streven naar helderheid mag echter niet 
ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de 
waarnemer blijven prikkelen en intrigeren. Er mag 
best een beheerst beroep op de creativiteit van de 
voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden 
daarom helderheid en complexiteit als complementaire 
begrippen ingebracht bij het ontwerpen van 
bouwwerken. Complexiteit in de architectonische 
compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige 
eisen en het programma van eisen voor het 
bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een 
hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit 
tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle 
relatie.

5. Schaal en maatverhoudingen
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen 
van welstand mag worden verwacht dat het een 
samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft 
dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en 
vlakverdelingen.
Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt 
uit de grootte of de betekenis van de betreffende 
bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard 
binnen hun eigen grenzen geleed zijn, maar worden 
onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien 
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande 
kleine bouwwerken. De maatverhoudingen van 
een bouwwerk zijn van groot belang voor de 
belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één 
van de meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen 
van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of 
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, 
maar waarom de maatverhoudingen van een bepaalde 
ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender 
zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te 
stellen. Duidelijk is dat de kracht van een compositie 
groter is naarmate de maatverhoudingen een sterkere 
samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust 
toegepast kunnen ook spanning en contrast daarin 
hun werking hebben. De afmetingen en verhoudingen 
van gevelelementen vormen samen de compositie van 
het gevelvlak. Hellende daken vormen een belangrijk 
element in de totale compositie. Als toegevoegde 
elementen (zoals een dakkapel, een aanbouw of een 
zonnecollector) te dominant zijn ten opzichte van de 
hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het 
beeld niet alleen van het object zelf maar ook van de 
omgeving waarin dat is geplaatst.

6. Materiaal, textuur, kleur en licht
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen 
van welstand mag worden verwacht dat materiaal, 
textuur, kleurt en licht het karakter van het bouwwerk 
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de 
omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan 
duidelijk maken.

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding 
krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en 
tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De 
keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig 
niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en 
ambtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid 
maakt de keuze moeilijker en het risico van een 
onsamenhangend beeld groot. Als materialen en 
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin 
geen ondersteunende functie hebben maar slechts 
worden gekozen op grond van decoratieve werking, 
wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk 
doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 
materialen en kleuren geen ondersteuning geeft 
aan de architectonische vormgeving of wanneer 
het gebruik van materialen en kleuren een juiste 
interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van 
het bouwwerk in de weg staat.
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5. Excessenregeling
(alleen van toepassing voor niveau 1 en 2)

De gemeente heeft met deze welstandsnota regels 
voor het bevorderen en bereiken van de beeldkwaliteit 
vastgesteld en zal zich ook inspannen voor de 
naleving daarvan. Het is ongewenst dat er gebouwen 
ontstaan, welke in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand en door hun buitensporige 
uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen.

Volgens artikel 19 van de Woningwet kunnen 
burgemeester en wethouders de eigenaar van een 
bouwwerk dat in “ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand” aanschrijven om die strijdigheid 
op te heffen. Volgens datzelfde wetsartikel moeten 
de criteria hiervoor in de welstandsnota opgenomen 
zijn. Voor de niveaus 1 en 2 is de excessenregeling 
van toepassing. Deze excessenregeling is ook van 
toepassing op gebouwen en bouwwerken, welke in het 
verleden gebouwd zijn met vergunning en door ernstig 
verval of verandering hevige reacties oproepen. 

Criteria bij excessen
Er is sprake van een exces, indien een bouwwerk 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand. De gemeente Hardenberg hanteert bij 
het toepassen van deze excessenregeling het 
basiscriterium dat:  

Er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het 
uiterlijk die ook voor niet deskundigen duidelijk is en 
die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied. Het gaat hierbij om zaken die aantoonbaar 
ondeugdelijk van uitvoerig zijn, verloedering van de 
omgeving van het bouwwerk in de hand werken, of 
aan de andere kant aanstootgevend zijn.

Vaak heeft dit betrekking op:
het visueel of fysiek afsluiten van een - 
bouwwerk voor zijn omgeving;
het ontkennen of vernietigen van - 
architectonische bijzonderheden bij 
aanpassing van een bouwwerk;
armoedig materiaalgebruik;- 
toepassing van felle of contrasterende kleuren;- 
te opdringerige reclames;- 
een te grove inbreuk op wat in de - 
omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de 
gebiedsbeschrijvingen van hoofdstuk 3);
verwaarlozing en verval.- 


