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1.

Inleiding
Ingrijpen in het bestaande moet zorgvuldig gebeuren.
Het ontwerpen en realiseren kan nooit toevallig
zijn. De soms ogenschijnlijke vrijheid van menselijk
handelen heeft altijd ingrijpende consequenties.
Het is de opgave van de stedenbouwkundige en
landschappelijke discipline om altijd antwoord te
geven op het waarom van de gekozen verandering.
De zorgvuldige analyse van wat er is, wordt vervolgd
door een gemotiveerd ontwerp, toegespitst op de
uniciteit van de plaats en de plek.
Het resultaat van het veranderingsproces streeft een

luchtfoto Rossum

zo groot mogelijke duurzaamheid na. Duurzaam in
de afweging van wat noodzakelijkerwijs verdwijnt
en duurzaam in de zin van blijvend waardevol in de
toekomst.
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2.

Beeldkwaliteit
Wat is beeldkwaliteit?
Beeldkwaliteit

is

een

persoongebonden

en

tijdgebonden begrip. “Wat de één mooi vindt,
vindt de ander lelijk”. In dit beeldkwaliteitsplan is
beeldkwaliteit niet persoonsgebonden maar heeft
het begrip meer te maken met wat als “passend” en
“zorgvuldig” wordt ervaren.
Bij de bepaling van beeldkwaliteit zijn drie elementen
van belang; te weten de structuur, identiteit en
belevingswaarde. De beeldkwaliteit wordt bepaald
door een evenwichtige verhouding tussen enerzijds
een duidelijke en begrijpbare orde en samenhang
(structuur) en anderzijds door een indrukrijke
complexiteit en verscheidenheid (identiteit).
zicht op Rossum

Omdat de Welstandsnota voor het buitengebied van
Dinkelland niet voorziet in welstandscriteria voor
nog te ontwikkelen gebieden is in samenhang met
het stedenbouwkundig plan dit beeldkwaliteitsplan
opgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan geeft aan hoe Rossum-Noord
op een zorgvuldige en passende wijze kan worden
gebouwd. Uitgangspunten voor deze buurt zijn de
ligging in het Twentse landschap, de historische
erven, de houtwallen en Rossumerbeek, maar ook
de aansluiting op het dorp.
Daarnaast wordt in dit beeldkwaliteitsplan aandacht
besteed aan;
- Afmeting, grootte en situering van de bouwmassa’s;
- Onderlinge samenhang en afstemming van de 		
woningtypes;
- Karakteristiek van toe te passen materialen en 		
kleurstelling;
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- Overgang tussen de openbare ruimte en 			
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priveterrein.

bestaand landhuis

doorzicht naar houtwallen

Rossumerbeek

beeldkwaliteitsplan
4.

Rossum 1905
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luchtfoto met plangebied Rossum - Noord

5.

locatie Rossum - Noord

De locatie
Rossum-Noord

Het dorp Rossum ligt in een typisch Twentse
setting, waarin de afwisseling van kleinschaligheid,
beekdalen en essen kenmerkend is. De vrijliggende
boerenerven met vooral eiken erfbeplanting zijn
belangrijke elementen in het landschap. Het dorp
is na de tweede wereldoorlog flink uitgebreid op en
richting de Rossumeres.
De beelddragers van het dorp zijn de historische
linten en bebouwing. Het gaat om de Thijstraat, de
Grotestraat, de Father Ratgerstraat en de Reimerweg.
In het hart van het dorp is anno 2011
weinig historische bebouwing te vinden. De huidige
kerk dateert van 1939 -1940 en bevindt zich aan
de zuidzijde van de Thijstraat. De oorspronkelijke
(waterstaats)kerk bevond zich aan de noordzijde van
de Thijstraat waar nu de school is gelegen. Vanuit
de locatie aan de noodwestzijde van het dorp is er
een fraai uitzicht op de kerk, woonbebouwing en
opgaand groen.
De locatie Rossem-Noord is gelegen aan het
beekdal van de Rossumerbeek ten noordwesten
van het dorp. Het Twentse landschap raakt hier
nog de oorspronkelijke kern. De beek heeft door de
ruilverkaveling het typische gestrekte karakter van
een afwateringssloot. In de loop der jaren is in de
huidige kern van Rossum de beek bijna uit het beeld
verdwenen.

zicht op Rossum

De Rossumerbeek, de bestaande historische erven
met de houtwallen en de zichtrelatie tussen dorp
en omringend buitengebied zijn de uitgangspunten
voor het stedenbouwkundig plan.
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Concept
De ontwikkeling van Rossum-Noord is zorgvuldig
ingepast tussen de bestaande houtwallen. Langs de
locatie ligt ietwat verborgen de Rossumerbeek. In
de kern Rossum is de beek ook nauwelijks terug te
vinden. Een uitgelezen kans om de beek nadrukkelijk
weer in het beeld van het dorp terug te brengen. Het
tracé van de Rossumerbeek is verlegd en krijgt een
slingerend verloop centraal in het plan. De beek
vormt een belangrijke ruimtelijke drager van het
plan en wordt door de zichtlijnen over het beekdal
ook nadrukkelijk in beeld gebracht in het dorpsbeeld
aan de noordzijde. Het biedt tevens de mogelijkheid
om de beek, in aansluiting op de ideeën van het
Waterschap, op een natuurvriendelijke en ecologische
manier in te richten.
Zoals hiervoor al verteld zijn ook vanuit het beekdal
zichtrelaties met het dorp en zijn omgeving. Belangrijk
zijn naast deze (zicht)relaties met het dorp ook de
doorzichten op de omliggende cultuurhistorische
erven. Zij vormen herkenningspunten uit het verleden
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in de nieuwe woonwijk.

7.

beeldbepalende woningen met zichtlijnen

concept

Aan weerszijden van het ruime beekdal zijn ietwat
hoger gelegen woonclusters (erven) ontworpen
die optimaal gebruik maken van de ligging in
het landschap. Enerzijds de weidse blik van het
beekdal anderzijds de intimiteit, kleinschaligheid
van de bestaande houtwallen en de doorkijk op de
historische erven. Alleen daar waar dit nodig is zal
worden opgehoogd. Het beekdal zal hierdoor ook
een extra ruimtelijk effect krijgen.
Op deze wijze ontstaat een vloeiende overgang van
dorp naar landschap waarin de kwaliteiten van het
landschap worden gerespecteerd, de natuur een
kans krijgt maar ook een magnifiek woonklimaat
ontstaat. Het motto is dan ook:
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9.

ontwerp

vogelvlucht erf met bestaand landhuis

referentiebeelden

beeldkwaliteitsplan
10.

De groenstructuur
De ruimtelijke drager van het plan is de Rossumerbeek.
Het laag gelegen beekdal biedt een wijdse blik
richting dorp maar ook naar het Twentse landschap.
De meanderende beek met natuurlijk ingerichte
oevers is het hart van de buurt. Aan weerszijden
van de beek tegen de bestaande houtwallen
liggen de woonclusters (erven). De erven en de
ontsluitingswegen worden voor de noodzakelijke
drooglegging wat opgehoogd, daardoor wordt de
lage ligging van het beekdal extra geaccentueerd.
De erven worden gescheiden door groenstructuren
die aansluiten op het beekdal en de bestaande
houtwallen.
In het westen van het plangebied wordt aangesloten
op de imposante houtwallen rondom erve Scholten.
Aan de oostkant wordt op een luchtige wijze met
kleine boomgroepen rondom de speelplekken
aangesloten op de bestaande houtwal van de oude

erve
Scholten

beek.
Vanuit het beekdal en de groenstructuren zijn
doorzichten naar de historische erven Scholten en
Elderink. De halfverharde paden in de groenstructuur
verbinden de erven zodat een prachtig landschappelijk

groenstructuur

uitloopgebied ontstaat. Een deel van het bestaande
tracé van de Rossummerbeek vormt hiervan een
onderdeel. Door het pad wat lager te situeren
is er geen overlast voor de woningen en wordt
een prachtige overgang naar het open landschap
gecreëerd.
Centraal in het plangebied tussen de twee erven
over de beek zijn de benodigde speelmogelijkheden
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gesitueerd.
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referentiebeelden
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De erven
De bebouwing op de erven biedt enerzijds de intimiteit
van een kleine groep woningen maar anderzijds
ook de wijdse oriëntatie op het beekdal. Aan de
achterzijde van de woningen zijn veelal de bestaande
houtwallen gelegen, een natuurlijke afscherming van
de tuinen. In het algemeen zijn de erfafscheidingen
groen, in de vorm van streekeigen hagen. De hoogte
van deze hagen is aan de achterzijde 1,80 meter en
aan de voorzijde 0,80 meter hoog. Om het beeld goed
te kunnen waarborgen worden de hagen rondom het
erf door de gemeente aangeplant. De bebouwing op
de erven is divers. Grotere bouwvolumes en kleinere
volumes wisselen elkaar af maar vormen wel een
ensemble. Hoofdgebouw en bijgebouwen kunnen los
van elkaar staan of het bijgebouw is opgenomen in
het hoofdgebouw.
Forse kappen met een dakhelling tussen de 40 en
60 graden en afwisselende goothoogtes bepalen
het beeld. De woningen kennen veel metselwerk in
aardse tinten en de daken zijn bij voorkeur gedekt
door een gebakken pan. Ook hout is een veel gebruikt
materiaal, maar modernere materialen zoals glas en
staal kunnen een waardevolle toevoeging zijn.
Het totale beeld kent een sterke verwijzing naar
agrarische bebouwing op Twentse erven.
Het regenwater wordt vertraagd afgevoerd op het
beekdal.
De woningen worden informeel ontsloten via
een pleinruimte die met klinkers is bestraat. De
parkeerplaatsen zijn aangeduid door enkele klinkers
in een andere tint of in een ander verband te leggen.
Als er niet wordt geparkeerd dan overheerst het
beeld van doorlopende klinkers in eveneens aardse
tinten. In het midden van de ruimte is er plaats voor
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een kenmerkende boom zoals een noot of een eik.

13.

Op de erven kunnen al naar gelang de behoefte iets
andere woontyopologieën een plek krijgen.
In een drietal varianten is aangegeven hoe dit zich
zou kunnen ontwikkelen.

In het beekdal zijn met name de situeringen
op de hoeken van de erven van belang voor de
beeldkwaliteit.
Deze parels zijn op naastliggende kaart aangeduid.
Belangrijk is het uitzicht vanuit de woning, maar ook
de beleving vanuit het beekdal.

beeldbepalende bebouwing

referentiebeeld
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Wegen en voetpaden
De hoofdontsluiting, die parallel langs de beek loopt
kent een bescheiden rijbaan van asfalt, het karakter
van een verharde landweg in het landelijk gebied.
Langs de weg ligt een rabatstrook van klinkers in
een warme tint van rood tot bruin.
Deze klinkerverharding gaat over in een pleinruimte
op de erven. Op de erven wordt het parkeren op
subtiele wijze aangeduid. Dit kan zijn door een ander
steenverband te leggen of door enkele klinkers in
een andere nuance uit te voeren.
Aan de overkant van de beek zijn de twee erven door
een (voet)pad met elkaar verbonden. Zo ontstaat er
een mogelijkheid op een veilige en gerieflijke manier
een ommetje te maken.
In de overige groenstructuren wordt gekozen voor
een halfverharding die op het mogelijke landgoed
erve Scholten zijn vervolg krijgt.
De twee bruggen over de beek krijgen een eenvoudige
uitvoering.
In de beek zelf kan een cascade een bijzonder moment
opleveren in het beekdal. Wellicht in overleg met het
waterschap te combineren met een avontuurlijke
oversteek.
Landschappelijk wonen aan het beekdal.
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principe profiel

referentiebeelden

beeldkwaliteitsplan
16.

Realisatie
Het plan kan prima gefaseerd worden uitgevoerd.
Bij wijze van spreken kan elk erf afzonderlijk worden
gebouwd. In de eerste fase kunnen de eerste clusters
dicht bij het dorp worden gebouwd. Het programma
biedt plaats voor maximaal 40 woningen. Afhankelijk
van de vraag en bouwtempo is er binnen het cluster de
nodige vrijheid gecreëerd in woningbouwtyplogie. In
het beeldkwaliteitplan zijn een aantal voorbeelden
opgenomen.
Weliswaar

moet

voldaan

worden

aan

de

beeldkwaliteit en de regels van het bestemmingsplan
maar die bieden voldoende ruimte om bijvoorbeeld
een blokje rijwoningen in te wisselen voor dubbele
of vrijstaande woningen.
Bijzondere aandacht vraagt de afwikkeling van het
bouwverkeer. Er zal een technische oplossing gezocht
worden om overlast voor de nieuwe woningen te
beperken.
De kavels worden op de markt gebracht volgens een
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door de Gemeente vast te stellen uitgiftebeleid.
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fasering

erven

woontypologie
grote kappen (dakhelling 40 tot

groenstructuur/ontsluiting

60 graden), agrarische bebouwing, informele setting.

landgoed

toegevoegde elementen in lijn

houtwal, weiland, pad.

met de architectuur ontwerpen.

particulier bezit.

max. bouwhoogte 11 meter
max. goothoogte 4,5 meter

materialisatie

Rossumerbeek

metselwerk in aardse kleuren

meanderende beek, natuur-

hout, glas en staal zijn ook

vriendelijke oevers.

bruikbaar.

onderhoud Waterschap

erfafscheiding

speelplek

streekeigen hagen (bijv. mei-

avontuurlijke speelplekken.

doorn).

natuurlijke materialen, zoals

hoogte voorzijde: 80 cm

hout, keien, water en staal.

rondom cluster: 180 cm

onderhoud Gemeente Dinkelland

openbare ruimte

ontsluiting

gebakken klinker in gedekte

asfalt 4,50 meter, rabatstrook

kleur.

2 meter gebakken klinker in

simpele aanduiding parkeerplek.

aardse kleuren (rammelstrook).
voetpad in halfverharding.

staalkaart

staalkaart
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