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INLEIDING
Aanleiding
Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het 
terrein van De Voorde te Coevorden. Het plangebied wordt begrenst door 
de Gramsbergerstraat, de Eendrachtstraat en de Batavierstraat (zie afbeel-
ding pagina 4). Het plangebied is in de huidige situatie bebouwd met een 
woonzorgcomplex en 56 aanleunwoningen verdeeld over meerdere kleine 
eenheden. Het woonzorgcomplex bevat 103 zorgeenheden, 42 inleunwo-
ningen, 3 ELV-kamers (eerstelijnsverblijf) en circa 2.350 m2 aanvullende 
functies (bestaande uit onder andere circa 400 m2 restaurant, circa 600 m2 
kantoren, circa 500 m2 keuken, een winkel, kapper, wasruimten, bergingen 
en verkeersruimte). 

De complexmatige bebouwing is gefaseerd tot stand gekomen en in het 
verleden ook al eens deels gerenoveerd. Het deel van het complex met de 
103 zorgeenheden (oostelijke vleugel, zie afbeelding pagina 4) past echter 
niet meer bij de zorgvraag van deze tijd. Ook voldoet de bouwkundige staat 
van deze zorgeenheden niet meer aan de eisen van deze tijd. Hetzelfde 
geldt voor de 56 aanleunwoningen. Omdat de resultaten en de kosten van 
het opwaarderen van de bestaande woningen en appartementen niet op-
wegen tegen de kosten en de resultaten die sloop en nieuwbouw bieden, 
zullen deze worden gesloopt.

Doordat een groot deel van de bebouwing in het plangebied gesloopt zal 
worden, biedt dit kansen om het gebied op een nieuwe manier in te vul-
len. De sloop wordt dan ook aangegrepen als een kans om de ruimtelijke 
kwaliteit van het plangebied en de aangrenzende gebieden te vergroten, 
de relatie met de omgeving te versterken en een beter bij de huidige woon-
zorgvraag passende woon- en leefomgeving te bieden. Voorliggend steden-
bouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn met deze doelen als uitgangs-
punten ontworpen. Het programma voor de herontwikkeling waarmee 
deze doelen bereikt moeten worden, is in hoofdstuk 2 beschreven. 

1. 
Doel en status
Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is opgesteld om een beeld te schets-
sen van een bij de omgeving en het bouwprogramma passend steden-
bouwkundig beeld, de beoogde beeldkwaliteit voor de bebouwing en de 
gewenste inrichting van de (semi)openbare ruimte van de herontwikke-
ling van De Voorde. Het beeldkwaliteitsplan dient als inspiratiebron bij de 
(bouwkundige) planvorming en dient als toetsingskader voor de welstands-
commissie. Het beeldkwaliteitsplan zal dan ook als welstandskader door de 
gemeenteraad vastgesteld worden.

Leeswijzer
Hoofstuk 1 geeft een algemene inleiding en gaat in op de onderliggende 
vraag. Het tweede hoofdstuk gaat in op het programma voor de herontwik-
keling. Hoofdstuk 3 gaat in op de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van 
het plangebied en de directe omgeving. Het vierde hoofdstuk bestaat uit 
een ruimtelijke analyse van het plangebied en de directe omgeving. Hoofd-
stuk 5 gaat in op het stedenbouwkundig plan dat op basis van de vraag en 
de ruimtelijke analyse is ontworpen. Het stedenbouwkundig plan is ver-
beeld met een volumestudie. Hoofdstuk 6 geeft de beoogde beeldkwaliteit 
van de bebouwing weer en hoofdstuk 7 schetst in hoofdlijnen een beeld 
van de (semi)openbare ruimte. 



1. KLIC-melding .
11
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PROGRAMMA2. 
Programma
Het stedenbouwkundig plan gaat uit van de nieuwbouw van circa 51 
grondgebonden huurwoningen (levensloopgeschikt met mogelijkheid voor 
zorg) en de afronding van (de kop van) de complexmatige bebouwing met 
3 appartementen (nieuwe inleunwoningen) en circa 800 m2 (circa 200 m2 
nieuwbouw en circa 600 m2 in het bestaande gebouw) aanvullende voor-
zieningen, waaronder het zogenaamde ‘buurthuis’ en een vervangende 
fietsen- en scootmobielberging. Het buurthuis bestaat uit een restaurant 
met keuken, een kleine winkel, 2 dagverblijven, kantoren/vergaderruimten 
en toiletgroepen. 

Het stedenbouwkundig plan kent de volgende mutaties ten opzichte van 
de huidige situatie:
•	 het aantal zorgeenheden neemt met 103 eenheden af tot 0;
•	 het aantal ELV-kamers blijft met een aantal van 3 gelijk;
•	 het aantal grondgebonden woningen neemt met 5 woningen af tot 51;
•	 het aantal inleunwoningen neemt met 3 woningen toe tot 45;
•	 de aanvullende functies nemen in oppervlak af met circa 1.550 m2. 
Het stedenbouwkundig plan zal nog nader gedetailleerd worden in de aan-
bestedingsfase. 

Duurzaamheid
Energiezuinig ontwerpen is uitgangspunt. De nieuwbouw dient te voldoen 
aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder gasloos bouwen. De drie 
stappen van de Trias Energetica zijn basisvuistregels bij het duurzaam ont-
werpen van gebouwen en zullen worden gehanteerd bij de nieuwbouw. 
•	 Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld 

een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
•	 Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, 

water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door zonnepanelen.
•	 Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de 

resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van een warmtepomp. 

Parkeren
In de huidige situatie zijn op het eigen terrein 66 parkeerplaatsen aanwezig 
voor 204 woon(zorg)eenheden (103 zorgeenheden, 42 inleunwoningen, 3 
ELV-kamers, 56 aanleunwoningen) en circa 2.350 m2 aanvullende functies. 
Daarnaast zijn in de directe omgeving 28 openbare parkeerplaatsen aan-
wezig.

De locatie wordt voor de parkeerberekening beschouwd als ‘schil centrum’. 
Coevorden is ‘matig stedelijk’. Voor het stedenbouwkundig plan is uitgegaan 
van een parkeernorm van 0,5 voor de bestaande inleunwoningen (gezien 
het zeer lage autobezit bij de bewoners) en 1,4 voor de grondgebonden 
huurwoningen (levensloopgeschikt met mogelijkheid voor zorg). Dit bete-
kent dat er in de nieuwe situatie in (45 * 0,5) + (51 * 1,2) =  22,5 + 71,4 = 93,9 
parkeerplaatsen moeten worden voorzien. Het stedenbouwkundig plan 
voorziet in 94 parkeerplaatsen (waarvan in ieder geval 9 parkeerplaatsen 
voor minder validen). Er wordt daarmee voldaan aan de parkeernormen. 
Daarnaast worden de 28 openbare parkeerplaatsen in de directe omgeving 
gehandhaafd. Gezien de forse afname van het aantal wooneenheden, de 
afname van het oppervlak aanvullende functies en de vrijwel gelijkblijvende 
woondoelgroep, mag verwacht worden dat het aantal parkeerplaatsen (28 
meer dan in de huidige situatie) ruimschoots voldoet. 

Waterberging
Het plangebied is 25.276 m2 groot. In de bestaande situatie is 6.978 m2 be-
bouwd en 7.637 m2 voorzien van bestrating. In totaal is daarmee 14.605 m2 
verhard. In de nieuwe situatie is sprake van 5.915 m2 bebouwing en 8.230 
m2 bestrating. In totaal wordt 14.145 m2  verhard. Dit betekent dat in de 
nieuwe situatie sprake is van een afname van het verharde oppervlak met 
470 m2.. Er hoeft dan ook niet te worden voorzien in waterberging. 

Kabels en leidingen
Het stedenbouwkundig plan houdt rekening met bestaande, te handhaven  
kabels en leidingen (zie KLIC-melding op pagina 6), doordat hierop geen 
bomen of bebouwing op zijn geprojecteerd. 



1. Topografische kaart 1867.

2. Topografische kaart 1917.

3. Topografische kaart 1967.

4. Topografische kaart 2017.
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3 4
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ONTWIKKELING PLANGEBIED
Ontwikkeling plangebied
Het plangebied valt binnen de contouren van de oude vestingwerken van 
Coevorden (zie kaart 1876 op pagina 8) en ligt op de plek waar ooit één van 
de punten van de buitenste vestingwallen lag. De Eendrachtstraat waar-
aan het plangebied ligt is een van de oorspronkelijke toegangswegen van 
Coevorden. 

De structuur van de buitenste vestingwallen is in de loop van de tijd komen 
te vervallen. Op de kaart van 1917 (zie pagina 8) is het begin hiervan goed te 
zien. In het plangebied is het begin gemaakt met een projectmatige woning-
bouwontwikkeling. De kaart toont een aantal rijenwoningen evenwijdig aan 
de Eendrachtstraat. Ten zuidwesten van het plangebied is de aardappel-
meelfabriek met bijbehorende waterbassins gebouwd. Het grenskantoor 
is een opvallende functie nabij het plangebied; het gebouw is in de huidige 
situatie (Eendrachtstraat 8) nog herkenbaar en heeft een kantoorfunctie. 

Op de kaart van 1967 (zie pagina 8) is de projectmatige woningbouw in 
het plangebied in afgeronde staat te zien. De Batavierstraat is inmiddels 
ook aangelegd. Ook aan de oostzijde van de Eendrachtstraat is een nieuwe 
woonwijk ontstaan.
 
De stap naar de huidige tijd laat grote veranderingen en ontwikkelingen 
zien rondom Coevorden (zie kaart van 2017 op pagina 8). Opvallend is de 
invulling van het plangebied. De eerder gebouwde rijenwoningen zijn rond 
1970 gesloopt en vervangen door de huidige bebouwing. De bebouwing 
staat onder een schuine hoek ten opzichte van de Eendrachtstraat. Er is 
duidelijk gekozen voor een breuk met het bestaande wegen- en bebou-
wingspatroon; een ontwerpkeuze die in de jaren ‘70 van de vorige eeuw 
vaak voorkwam bij nieuwe invullingen in een bestaande context. 

3. 
Huidige situatie
In de bestaande situatie is de bebouwing relatief vrij gesitueerd in een over-
wegend groene omgeving. Opvallend is de schuine situering ten opzichte 
van de Eendrachtsstraat en de bouwwijze met een plat dak. Het plangebied 
is in de huidige situatie bebouwd met een woonzorgcomplex, grondgebon-
den woningen en eenheden met boven- en benedenwoningen.

Het woonzorgcomplex bestaat uit meerdere delen, waarbij alle delen van 
een plat dak zijn voorzien. De bouwhoogte varieert van 1 tot 4 bouwlagen. 
De grondgebonden woningen hebben een hoofdvorm van één bouwlaag 
met een plat dak. De eenheden met boven- en benedenwoningen hebben 
een hoofdvorm van twee bouwlagen met een plat dak. 



1. Bestaande woningen aan 

de Batavierstraat. 

2. Laanbeplanting en be-

staande woningen aan de 

Eendrachtstraat. 

3. Veel groen aanwezig in 

het plangebied. 

4. Onduidelijk/rommelig 

entreegebied. 

1 2

3 4
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Het plangebied en de directe omgeving kent een aantal kwaliteiten en knel-
punten.  

Kwaliteiten
•	 Ligging nabij centrum/vesting/grachten/kanalen.
•	 Laanbeplanting Eendrachtstraat.
•	 Duidelijke begrenzing plangebied met vooral rijenwoningen/dicht op-

een gebouwde woningen.
•	 Invulling plangebied heeft een sterk eigen karakter.
•	 Veel groen in en langs de randen van het plangebied.

Knelpunten
•	 Het appartementengebouw is een relatief fors gebouw in een omgeving 

met verder alleen grondgebonden woningen.
•	 Rommelig/onduidelijk gebied op de hoek van de Gramsbergerstraat en 

de Eendracht straat.
•	 Beperkte samenhang groenstructuur.
•	 Parkeersituatie in de omgeving van de Batavierstraat. 

Kansen
•	 Verbeteren aanzicht hoek Gramsbergerstraat en Eendrachtstraat.
•	 Nieuwe eigentijdse bebouwing(structuur) mogelijk binnen bestaande 

grenzen.
•	 Samenhangende groenstructuur realiseren.

Bedreigingen
•	 Verrommeling van het beeld door geparkeerde auto’s. 

RUIMTELIJKE ANALYSE4. 

Bebouwingsstructuur

Wegenstructuur



1. Stedenbouwkundig plan 

De Voorde.
1



13

Programma en vraag
Het stedenbouwkundig plan voorziet in nieuwbouw van grondgebonden 
huurwoningen (levensloopgeschikt met mogelijkheid voor zorg), inleunwo-
ningen (appartementen) en aanvullende voorzieningen (waaronder kanto-
ren en een ‘buurthuis’). Voor de grondgebonden woningen is uitgegaan van 
een oppervlaktemaat van maximaal 6,9 x 10,6 meter en een hoofdvorm 
van één bouwlaag met een kap. De woningen/appartementen zijn met 
name bedoeld voor oudere echtparen en/of alleenstaande ouderen zonder 
thuiswonende kinderen, in de leeftijdscategorie 55-plus, die al dan niet op 
termijn in meer of mindere mate zorg aan huis behoeven. 

Met het stedenbouwkundig plan wordt een woonmilieu gecreëerd dat in 
Coevorden nog niet aanwezig is voor de beoogde doelgroep. Een relatief 
beschut woongebied met een duidelijk herkenbare grens tussen openbare 
gebied, semi-openbaar gebied en private ruimte is uitgangspunt. Per wo-
ning wordt uitgegaan van een terras. 

Bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan zijn de onderstaande uit-
gangspunten gehanteerd. Op de pagina’s 14 en 15 is het stedenbouwkun-
dig plan met een schetsmatige volumestudie verbeeld. 

Uitgangspunten
De huidige ruimtelijke structuur biedt door de duidelijke begrenzing van 
het plangebied met rijenwoningen en dicht opeen gebouwde woningen 
ruimte voor een grote mate van vrijheid ten aanzien van een nieuwe in-
vulling (het bestaande ruimtelijk kader is sterk). Dit maakt het plangebied 
zeer geschikt voor een invulling met een nieuw woonmilieu en een nieuwe 
stedenbouwkundige structuur. 

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een invulling met twee besloten 
woonhoven met daartussen openbaar toegankelijk gebied. De besloten 
woonhoven sluiten aan op de zuidzijde van het bestaande, verkleinde ap-
partementencomplex. Aan de oost-, noord- en westzijde wordt, ten opzich-
te van de bestaande woningen, een relatief vrije situering van het apparte-
mentengebouw gerealiseerd, dan wel behouden.

STEDENBOUWKUNDIG PLAN5. 
De invulling met woonhoven sluit langs de randen (de Eendrachtstraat en 
de Batavierstraat) aan bij de bestaande bebouwingsstructuur. De bebou-
wing begeleidt als het ware de structuur van de weg. Tegelijkertijd worden 
in het centrum van het plangebied vrij vormgegeven, besloten binnenho-
ven gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een mooie mix tussen aansluiten bij de 
bestaande bebouwing en het creëren van een nieuwe stedenbouwkundige 
structuur. De hoek van de Gramsbergerstraat en de Eendrachtstraat blijft 
vrij van bebouwing en wordt zo groen mogelijk ingevuld. Hiermee wordt, 
ten opzichte van de bestaande woningen, een vrijere situering van het ap-
partementengebouw gerealiseerd. Door de grote maat van de (semi)open-
bare ruimte wordt de schaal van de bebouwing verzacht (inpassing door 
afstand). 

De inrichting van het plangebied kent in hoofdlijnen een tweedeling in de 
buitenrand en het binnengebied. De buitenrand wordt ingericht als open-
baar toegankelijk gebied. De inrichting wordt eenvoudig, met een open en 
groen karakter, passend bij de schaal van het gebied. Het binnengebied, 
waaronder de twee besloten binnenhoven, wordt meer kleinschalig inge-
richt, met een inrichting gericht op verblijfskwaliteit. De twee woonhoven 
worden via een goed herkenbare route gekoppeld met het appartemen-
tencomplex (en buurthuis) De Voorde. De inrichting van het terrein draagt 
bij aan de herkenbaarheid en vindbaarheid van de entree van het apparte-
mentencomplex. 

Het plan voorziet in voldoende (invaliden)parkeerplaatsen (zie hoofdstuk 
2). De situering van de parkeerplaatsen is dusdanig, dat een balans bestaat 
tussen functionaliteit (korte looplijnen) en ruimtelijk kwaliteit. De toegan-
kelijkheid voor hulpdiensten is voorzien en op twee plaatsen is voorzien in 
ondergrondse afvalcontainers. 



1 2

3 4

1. Doorgang tussen noorde-

lijk woonhof en complex-

matige bebouwing.

2. Doorgang in woonhoven 

met zicht op complexma-

tige bebouwing.

3. Impressie binnenhof.

4. Aanzicht Eendrachtstraat. 
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11. Vogelvlucht in zuidelijke 

richting. 



1. Indeling in deelgebieden, 

geprojecteerd op het ste-

denbouwkundig plan.
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Deelgebieden
Het plangebied kent een opdeling in de onderstaande deelgebieden.
•	 Deelgebied 1. Grondgebonden wonen in woonhoven.
•	 Deelgebied 2. Complexmatige bebouwing.

Deelgebied 1
Deelgebied 1 wordt ingevuld met twee woonhoven. De bebouwing wordt 
projectmatig ontwikkeld en bestaat uit grondgebonden, levensloopbesten-
dig rijenwoningen. De situering van de woningen is dusdanig dat besloten 
binnengebieden onstaan. 

De woningen hebben een tweezijdige oriëntatie en zijn op het binnenhof en 
de (semi-openbare) ruimte om de woonhoven gericht. De buitenzijde van 
de woonhoven is overwegend eenduidig en uniform vormgegeven (pas-
send bij de schaal van het gebied), maar kent per blok een onderscheidend 
accent of verbijzondering. Omdat de binnenhoven een op zichzelf staand 
woon- en leefgebied vormen is aan de binnenzijde van de woonhoven een 
vrijer, meer gevarieerd beeld mogelijk. Een meer kleinschalig beeld, pas-
send bij het besloten binnengebied wordt nagestreefd. 

De individuele woningen zijn duidelijk herkenbaar in de vormgeving. Zowel 
aan de zijde van het binnenhof, als aan de buitenzijde van het woonhof 
heeft iedere woning daarom in ieder geval één bijzonder element om daar-
aan invulling te geven. 

Het kleur- en materiaalgebruik heeft een duidelijke onderlinge samenhang 
in het plangebied. Het kleurgebruik is duidelijk afwijkend van het kleurge-
bruik van de openbare ruimte en de bebouwing rondom het plangebied. 
Extreme contrasten zijn daarbij niet toegestaan.

BEELDKWALITEIT BEBOUWING6. 
Deelgebied 2
Deelgebied 2 bestaat uit het bestaande appartementengebouw. Een sub-
stantieel deel van het bestaande complex zal worden gesloopt. Er zal er in 
beperkte mate nieuwbouw plaatsvinden. 

Gezien de ligging en zichtbaarheid van het complex zijn het versterken van 
de oriëntatie op de omgeving van belang bij nieuwe ingrepen. Omdat het 
complex een relatief fors gebouw is in relatie tot de woonhoven en de aan-
grenzende bebouwing, is aandacht voor schaalverkleinende maatregelen 
tevens van belang. Er wordt daarom bij de vormgeving van nieuwe elemen-
ten ingezet op een horizontaal karakter en/of horizontaal lijnenspel. 

Het kleur- en materiaalgebruik heeft een duidelijke onderlinge samenhang 
in het plangebied. Het kleurgebruik is duidelijk afwijkend van het kleurge-
bruik van de openbare ruimte en de bebouwing rondom het plangebied. 
Extreme contrasten zijn daarbij niet toegestaan.



1 2

4
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1. Mogelijke decoratieve 

betonnen elementen om 

de individuele woningen 

te benadrukken. 

2. Voorbeeld metselwerkac-

cent ter plaatse de 

entree. 

3. Mogelijke verbijzondering 

entree om de individuele 

woningen te benadruk-

ken. 

4. Gevarieerd beeld binnen-

hof. Individuele woning 

en zijn herkenbaar in de 

gevel.

5. Lage haag als erfafschei-

ding ter plaatse van 

de terrassen langs de 

buitenrand. Representa-

tieve gevel. 

6. Besloten binnenhof. 

Individuele woningen zijn 

herkenbaar.
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Situering en oriëntatie
•	 De woningen (hoofdgebouwen) zijn dusdanig gesitueerd dat deze een 

besloten binnenhof vormen. In de randen zijn openingen toegestaan, 
mits sprake blijft van een besloten binnenhof. 

•	 Woningen (hoofdgebouwen) die gesitueerd zijn langs of nabij een be-
staande weg, hebben in de situering een relatie met het bestaande we-
gen- en bebouwingspatroon. 

•	 De woningen (hoofdgebouwen) hebben een tweezijdige oriëntatie. De 
woningen zijn zowel gericht op de binnenhoven als de (semi-openbare) 
ruimte rondom de woonhoven. 

•	 Vrijstaande bijgebouwen zijn alleen toegestaan indien situering tegen 
een hoofdgebouw niet mogelijk is. Eventuele bergingen, e.d. worden in 
de hoofdvorm opgenomen of worden gesitueerd tegen de zijgevels van 
de hoofdgebouwen.

Hoofdvorm
•	 De hoofdvorm is één bouwlaag met een kap. 
•	 De hoofdgebouwen hebben een duidelijke zadelkap of lessenaarskap. 

Ondergeschikte delen mogen plat worden afgewerkt.
•	 De gebouwen zijn kantig/rechthoekig opgezet.
•	 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn in bouwmassa ondergeschikt 

aan het hoofdgebouw en mogen plat worden afgedekt. 

Aanzichten/gevels
•	 De gevels aan de buitenzijde van de woonhoven zijn overwegend een-

duidig en uniform vormgegeven, maar hebben per blok een onder-
scheidend accent/verbijzondering. Voor de gevels aan de binnenzijde 
van de woonhoven is een vrijer, meer gevarieerd beeld mogelijk. 

•	 De woningen (hoofdgebouwen) hebben een tweezijdige oriëntatie. De 
woningen hebben zowel aan de zijde van de het binnenhof als aan de 
buitenzijde van het woonhof een representatieve gevel. 

•	 Zijgevels van hoofdgebouwen grenzend aan (semi)openbare ruimte 
mogen een sobere vormgeving kennen en zijn voorzien van bergingen 
en/of zijn voorzien van een raam(partij). 

DEELGEBIED 1.
GRONDGEBONDEN WONEN IN WOONHOVEN

•	 De individuele woningen zijn duidelijk herkenbaar in de gevel. Aan de 
zijde van het binnenhof en aan de buitenzijde van het woonhof heeft 
iedere woning in ieder geval één bijzonder element om daaraan invul-
ling te geven. Voorbeelden zijn een verbijzondering van de entree, een 
bijzonder accent in het metselwerk, een decoratief betonelement, een 
(betonnen) omlijsting van een raam, etc. 

•	 Aan- en uitbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontwor-
pen. 

•	 Eventuele dakkapellen of dakopbouwen zorgvuldig meeontwerpen. 

Kleur- en materiaalgebruik
•	 Het kleur- en materiaalgebruik heeft een duidelijke onderlinge samen-

hang in het plangebied. 
•	 Het kleurgebruik is duidelijk afwijkend van het kleurgebruik van de 

openbare ruimte en de bebouwing rondom het plangebied. Extreme 
contrasten zijn daarbij niet toegestaan.

•	 De gevels en daken aan de buitenzijde van de woonhoven hebben een 
eenduidig en uniform kleur- en materiaalgebruik. Aan de binnenzijde 
van de woonhoven is een vrijer, meer gevarieerd beeld mogelijk. 

•	 Het hoofdmateriaal voor de gevels is baksteen. Bergingen mogen in 
hout. 

•	 Het hoofdmateriaal voor de daken is dakpannen. 
•	 Accentkleuren en afwijkende materialen zijn mogelijk om onderdelen te 

verbijzonderen (bijvoorbeeld voordeuren, kaders, e.d). 

Erf
•	 Iedere woning heeft een terras aansluitend op de woning. De overgang 

van het terras naar het (semi)openbare gebied wordt vormgegeven met 
een lage haag (beheerhoogte circa 1,0 meter). Het sortiment beplanting 
is inheems en passend op de ondergrond. 



1 2

3
1. Bestaande vormgeving en 

bestaand kleur- en ma-

teriaalgebruik vormt het 

vertrekpunt voor het ont-

werp van de nieuwbouw 

(maar is niet leidend). 

2. Nieuwe elementen ken-

nen een vormgeving met 

een horizontale karakter 

en/of een horizontaal 

lijnenspel. 

3. Ook nieuwe functies op 

de begane grond kennen 

een vormgeving met 

een horizontale karakter 

en/of een horizontaal 

lijnenspel. De gevels zo 

transparant mogelijk 

vormgegeven (mate van 

transparantie passend bij 

de functie).
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Situering en oriëntatie
•	 Er is sprake van aaneengesloten bebouwing. 
•	 Vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan.
•	 Nieuwe ingrepen zijn gericht op het versterken van de oriëntatie van de 

bebouwing op de omgeving. 

Massa
•	 De hoofdvorm is maximaal vier bouwlagen met een plat dak.
•	 Geen kappen toepassen; alle gebouwdelen zijn plat afgedekt.
•	 Er is sprake van aaneengesloten bebouwing.
•	 De massaopbouw is enkelvoudig tot samengesteld, waarbij sprake is 

van een samenhangende massaopbouw van het geheel. 
•	 Aan- en uitbouwen zijn in bouwmassa ondergeschikt aan en in samen-

hang met het hoofdgebouw.

Aanzichten/gevels
•	 De bestaande vormgeving vormt het vertrekpunt voor het ontwerp van 

de nieuwbouw, maar is niet leidend. Een contrast tussen oud en nieuw 
is mogelijk. 

•	 Nieuwe ingrepen dragen bij aan het versterken van de oriëntatie van de 
bebouwing op de omgeving. Nieuwe functies hebben daarom een zo 
transparant en open mogelijke vormgeving. De mate van transparantie 
is passend bij de functie. 

•	 Nieuwe ingrepen zijn gericht op het (visueel) verkleinen van de schaal 
van de bebouwing en kennen (daarom) een horizontaal karakter en/of 
horizontaal lijnenspel. 

•	 Aan- en uitbouwen zijn onderdeel van de architectonische compositie.

Kleur- en materiaalgebruik
•	 Het kleur- en materiaalgebruik heeft een duidelijke onderlinge samen-

hang in het plangebied. 
•	 Het kleurgebruik is duidelijk afwijkend van het kleurgebruik van de 

openbare ruimte en de bebouwing rondom het plangebied. Extreme 
contrasten zijn daarbij niet toegestaan.

DEELGEBIED 2.
COMPLEXMATIGE BEBOUWING

Erf
•	 Eventuele buitenruimte aansluitend op de bebouwing situeren. De 

overgang van de buitenruimte naar het (semi)openbare gebied wordt 
vormgegeven met een lage haag (beheerhoogte maximaal 1,0 meter). 
Het sortiment beplanting is inheems en passend op de ondergrond. 



1 2

3 4

1. Buitenrand: forse bomen 

in het gras.

2. Buitenrand: parkeren 

inpassen met hagen (en 

bomen).

3. Binnengebied: besloten 

binnenhof met ontslui-

tingspaden langs de 

randen.

4. Kleinschalige inrichting 

binnenhof, gericht op 

verblijf. 
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Beschrijving
De inrichting van het plangebied kent in hoofdlijnen een tweedeling in de 
buitenrand en het binnengebied. 

De buitenrand van het plangebied wordt ruimtelijke/visueel gezien onder-
deel van de openbare ruimte. Paden langs de buitenrand worden vorm-
geven als verlengstuk van de trottoirs. De inrichting bestaat overwegend 
uit gras met daarin forse bomen en boomgroepen. Voor zover mogelijk 
wordt de volwassen boombeplanting in het ontwerp ingepast, en daarmee 
behouden. 

Het binnengebied heeft een semi-openbaar karakter. De twee binnenho-
ven zijn hier onderdeel van. De inrichting van de binnenhoven is gericht 
op het realiseren van verblijfskwaliteit voor de bewoners. Kleinschaligheid, 
herkenbaarheid en beleving zijn kernwaarden. Het kleur- en materiaalge-
bruik is voor het hele binnengebied gelijk en duidelijk afwijkend van de het 
kleur- en materiaalgebruik van de openbare ruimte en buitenrand. De ont-
sluiting in de binnenhoven is langs de randen gesitueerd. De twee woon-
hoven worden via een goed herkenbare route gekoppeld met het apparte-
mentencomplex (en buurthuis) De Voorde. 

Geparkeerde auto’s en eventuele terrassen bij de woningen worden inge-
past met hagen. Er dient rekening gehouden te worden met voldoende uit-
stapruimte naast de hagen. 

Het gehele terrein dient goed toegankelijk te zijn voor minder validen. 
Daarbij dient aandacht te bestaan voor voldoende rust- en verblijfsplaat-
sen. Voorkomen dient te worden dat fietsers en bromfietsers gebruik gaan 
maken van de paden. 

De huidige openbare verlichting (in bezit van de gemeente) moet worden 
vervangen. Op het terrein wordt in de nieuwe situatie duurzame, ener-
giezuinige verlichting aangebracht, die de mate van veiligheid voldoende 
waarborgen. Deze verlichting is/wordt eigendom van de perceeleigenaar. 

OPENBARE RUIMTE7. 
Relatie met de vesting
Het is nog onduidelijk hoe de grondbalans zal uitvallen. Wanneer sprake 
is van een grondoverschot, zullen eventueel vrijgekomen gronden wor-
den ingezet om in de buitenrand van het plangebied of in de hoven hoog-
teverschillen (kleine wallen, e.d.) aan te brengen en daarmee een link te 
leggen met vestingwallen. Ook zal onderzocht worden of in de inrichting 
van de binnenhoven een koppeling gelegd worden met de herkenbare ves-
tingstructuur of plattegrond van Coevorden.
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