
Inleiding
Er zijn plannen voor een bestemmingsplanwijziging voor de Eurowerft in Denekamp om o.a. nieuwe detail-
handel en parkeerplaatsen te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn de onderstaande welstandscriteria opge-
steld.  

Plangebied
Het plangebied waarvoor onderstaande criteria gelden wordt begrensd door de Meester Mulderstraat en de 
Nordhornsestraat (zie kaartje). 

Welstandsniveau
Voor het historische dorpscentrum van Denekamp geldt het PLUS niveau van welstand. Het welstandsbeleid 
is gericht op het handhaven van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpse Eslint en het bewaren van de een-
voud in hoofdbouwvormen en kleurgebruik. Het dorpscentrum van Denekamp is een dynamisch en cultuur-
historisch interessant gebied. 

Welstandscriteria
De locatie ligt aan de noordzijde van de Eurowerft in Denekamp, op de hoek met de Nordhornsestraat. 
Daarmee is de locatie een bijzonder waardevol, want er is niet alleen sprake van een gevelwand aan de 
Nordhornsestraat, maar ook van een pleinwand aan de Eurowerft. Een zorgvuldige ruimtelijke en architec-
tonische inpassing is vereist in dit waardevolle deel in het centrum van Denekamp. 

De welstandscriteria zijn onderverdeeld in een aantal verschillende onderdelen. Per onderdeel worden de 
criteria aangegeven. De tekst is leidend, de foto’s dienen ter voorbeeld.

Situering van het bouwwerk:
- Rooilijn volgt de weg, de oorspronkelijke structuur of vormt een wand aan het plein;
- Verschillende bouwdelen die aan elkaar gekoppeld zijn;
- Bebouwing georiënteerd op de openbare ruimte, geen achterkanten naar de openbare weg.

Hoofdvormen van het bouwwerk:
- Samengestelde massa van verschillende gekoppelde delen, ensemble;
- Passend in het bestaande bebouwingspatroon.
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Kapvorm
- Aan het plein een zadeldak of een afgeleide van dit daktype;
- Aan de achterzijde van het pand en deels aan de Nordhornseweg een zadeldak,
 een afgeleide daarvan of een plat dak;
- De kaprichting is haaks op de straat of evenwijdig daaraan.

Gevelaanzichten
- Voorgevels bestaan uit één geheel maar onderscheid in boven- en onderstuk is mogelijk;
- Voorgevel van het hoofdgebouw heeft een horizontale geleding;
- Sprekende gevels met openingen waardoor levendig beeld aan de openbare ruimte ontstaat;
- Helder vormgegeven entree.

Materialisatie en detaillering
- Gevels van baksteen, als dan niet voorzien van stuc of pleisterwerk;
- Baksteenkleur rode en of gele tinten;
- Mogelijkheid van een plint in een andere baksteenkleur;
- Zorgvuldige detaillering dakranden, kozijnen en entrees;
- Aandacht voor stalling voor winkelwagens op de begane grond.

samengestelde delen



Reclame uitingen
-  Reclame moet optimaal worden afgestemd op de architectuur van het gebouw en passen in het
 straat- of omgevingsbeeld. Als het aanbrengen van reclame plaatsvindt als onderdeel van
 nieuwbouw of van een verbouwingsplan van de gevel, verdient het aanbeveling om de reclame te  
 integreren in nieuwbouw- of verbouwingsplannen;
- De reclame moet niet alleen goed worden afgestemd op de architectuur en passen in de omgeving,  
 maar ook een eigen kwaliteit hebben. Criteria waaraan reclames op zichzelf worden getoetst zijn:  
 vormgeving, maatvoering, kleurstelling, wijze van plaatsen en materiaalgebruik;
- Een huisstijl van een onderneming (en/of een gestandaardiseerde reclame) is toegestaan, mits deze  
 huisstijl optimaal wordt afgestemd op de afmetingen, schaal, de architectuur en de aard van het  
 gebouw en de omgeving;
- Reclamevlakken dienen op de bouwtekeningen te worden aangegeven, en bevinden zich bij
 voorkeur tussen de begane grond en de eerste laag;
- Geen reclame op de woonlaag (gevelvlakken op de eerste verdieping);
- Vlaggenmasten hebben niet de voorkeur.


