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Stedenbouwkundige- en architectonische randvoorwaarden
Locatie: Bennevelderstraat 36, Benneveld  
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1. Beschrijving locatie

De planlocatie ligt in Benneveld, een buurtschap in 
de gemeente Coevorden. De locatie is gelegen op 
de overgang van de bebouwde omgeving en het 
buitengebied. 

Op de locatie zijn momenteel aanwezig. 

1. Oorspronkelijke boerderij
2. Bedrijfsgebouw bestaande uit twee stallen
3. Grote kapschuur
4. Kleine schuur met rieten kap
5. Bijgebouw met rood pannendak

2. Ontwikkeling

Er zijn plannen om de locatie te ontwikkelen, hierbij 
wordt het aangrenzende bedrijfsgebouw van de 
boerderij en de grote kapschuur gesloopt, daarnaast 
wordt zuid-oost zijde van de kavel een nieuwe woning 
ontwikkeld. 
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3. Foto impressie 
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Bestaande verharding  Bestaande bebouwingBestaande situatie, in het rood 
de kavelgrens

Te Slopen Beschermd gezicht Agrarische Zones 
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4. Locatieanalyse 
Ruimtelijke kenmerken van de locatie

Landschap
- Informele, transparante dorpsrand: variatie van volu-
mes in open ruimtes met gras en losse bomen
- Bebouwing los van de wegen, verspreid, ruime 
voorerven
- Lintbebouwing, 
- Zichtrelatie met de es, de landbouwgrond

Erfensemble en erfstructuur
- ‘losse strooiing van volumes in variatie grootte, type 
en materialisering
- Entree vanaf de Bennevelderstraat wordt geken-
merkt door een losse strooiing van bijgebouwen
- Open ruimtes tussen de gebouwen, hekwerken en 
lange hagen als erfafscheiding met aangrenzende 
erven.
- Informele routing over de erven naar het land
- Oude boerderij als beeldbepalend (historisch) volu-
me. 
- Bestaande boerderij past bij Agrarische Historie

Erfinrichting
- Enkele hagen, niet als erfgens
- Transparante weiderasters
- Losse bomen
- Functionele en bescheiden verlichting van de erven 
(donkerte)
- 1 inrit met Recht van Overpad aan Bennevelderstraat
- 3 inritten aan Kampweg, waarvan 2 verhard. 

Groen
- Meerdere volgroeide en bestaande bomen waarvan 
de meeste gegroepeerd voor de kapschuur en enkele 
tussen de andere op de locatie aanwezige gebouwen.
- Groep locatievreemde naaldbomen bij de kapschuur.

Bestaand groen

Slopen of Behouden

Behouden
- Zoals in de bovenstaande kaarten is aangegeven
- De oorspronkelijke boerderij en de kleine schuur en  
het kleine bijgebouw

Slopen
- Zoals in de bovenstaande kaarten is aangegeven
- Het bedrijfsgebouw bestaande uit twee stallen en 
de grote kapschuur

 Wensen vanuit Eigenaar

- Woning grootte; incl inpandige garage tussen de 
150 en 200 m2
- Hoogte; tussen de 5 en 7 m
- Kavel grootte tussen de 1000 en 1500 m2
- Schuurwoning model
- Duurzaam m.b.v strobalen/leem, hoge isolatie-
waarde en energie neutraal
- Andere natuurlijke streekeigen materialen die aan-
sluiten bij de omgeving zoals hout, staal en steen
- Zonnepanelen op het dak
- Grote ramen op zuid oosten naar uitzicht landerijen
- Bosschage aanbrengen aan de oost/zuidkant 
grens zodat de woning gedeeltelijk wordt onttrokken 
aan het zicht vanaf de Kampweg en Doolhofweg
- Erfbeplanting met streekeigen soorten
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5. Bestemmingsplan kaart gemeente Coevorden (schaal 1:100) 

5. Plankaarten gemeente Coevorden 
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Mogelijke bouwlocatie kaart gemeente Coevorden (schaal 1:100)



Op de historische kaarten is te zien dat 
de locatie zeer stabiel is geweest qua 
ontwikkeling. De locatie ligt aan de rand 
van het beschermd dorpsgezicht en de 
wegen rondom de projectlocatie zijn 
altijd aanwezig geweest. Tussen 1895 en 
1915 is er bebouwing gekomen aan de 
overzijde van de weg. 

Typerend is de geleidelijke uitbreiding 
vanaf de staatzijde (bennevelderstraat), 
deze uitbreidingen vinden voornamelijk 
dicht langs de straat plaats en de boer-
derijen staan hierdoor dicht bij elkaar 
in een lint dat wordt gedicteerd door de 
straat

Het is erg lastig de datum van de het eer-
ste gebouw op de locatie vast te stellen, 
deze is met zekerheid in 1965 zichtbaar 
op de kaarten maar er zijn aanwijzingen 
in de kaarten dat deze ouder is. 
Verder zijn de schuren met schildak en 
golfplaatdak voor 1995 gebouwd waar-
van al eerder in 1965 een gedeelte be-
bouwd is geweest. De laatste toevoeging 
betreft de kapschuur verscholen tussen 
de bomen aan de oostelijke zijde. Deze 
stamt van na 1995
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6. Cultuurhistorische Analyse

De planlocatie Bennevelderstraat 36 wordt gekenmerkt door een oudere boerderij en 
een los geplaatste kleine schuur met een rieten kap en eikenhouten gebinten. Verder 
staan er op de locatie enige bedrijfsgebouwen zoals twee aan elkaar gekoppelde 
schuren en een grote kapschuur. 

Vanuit het esdorp Benneveld vinden vooral de boerderij bestaande uit een voor en 
achterhuis en het schuurtje met de rietenkap en de eikenhouten gebinten aansluiting 
bij het historische karakter van het esdorp Benneveld. 

Het esdorp Benneveld is een dochternederzetting van Zweeloo. Kenmerkend voor 
het dorp is de regelmatige structuur; kern is de brink vol eiken en linden, omzoomd 
door oude boerderijen; thans een beschermd dorpsgezicht. De planlocatie bevindt 
zich deels in het beschermde dorpsgezicht en dit onderschrijft eens te meer de 
cultuurhistorische relevantie van met name de twee bovengenoemde gebouwen. 

Kenmerkend voor het erf is de informele spreiding van de bebouwing die, wat betreft 
korrelgrootte, locatie en oriëntatie,  aansluiting zoekt bij de overige boerderijen en 
erven langs de Bennevelderstraat.

De andere gebouwen hebben geen bijzondere cultuurhistorische waarde en sloop 
van deze stallen en schuren kan zonder cultuurhistorisch/bouwhistorisch voorbehoud 
plaatsvinden. 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is sloop van de oorspronkelijke boerderij en de 
kleine schuur met rieten kap ongewenst.
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7. Bestemmingsplan & Randvoorwaarden Boerderij 

Huidig bestemmingsplan 
Indeling van de kavel:
•	 Voor de bestaande woning met bedrijfsbebouwing (hierna te noemen: boerderij) 

geldt vanuit het huidige bestemmingsplan de bestemmming: agrarisch
•	 Het bestaande pand is karakteristiek
De projectlocatie ligt in het beschermd dorpsgezicht van het dorpsschap Benneveld. 

Nieuw bestemmingsplan
•	 Voor de boerderij geldt in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming wonen.
•	 Een eventuele uitbreiding van de boerderij moet binnen het bouwblok worden 

gerealiseerd. 
•	 Goothoogte maximaal 3,5m
•	 Bouwhoogte maximaal 8m

Massa/bebouwing bestaand
•	 Boerderij op bestaande locatie
•	 Bijgebouwen clusteren en binnen de rooilijn brengen

Parkeren & Ontsluiting
•	 Parkeren op eigen terrein/
•	 Ontsluiting van het terrein door gebruik te maken van de bestaande 2 inritten en 

1 recht van overpad. 

Randvoorwaarden op het gebied van Architectuur voor de bestaande boerderij
•	 Met	betrekking	tot	architectuur	is	de	welstandsnota	leidend.	Algemene	criteria	en	

de	gebiedsgerichte	criteria		D1	en	het	wensbeeld,	lage	bebouwings	dichtheid	en	
de	kwaliteit	van	de	bebouwing	te	verbeteren.

Algemene criteria:
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand, mag het volgende 
worden verwacht:
1. Het bouwwerk heeft in zijn verschijningsvorm een relatie met het gebruik ervan 
en de wijze waarop het gemaakt is. Daarnaast heeft de vormgeving ook zijn eigen 
samenhang en logica.
2. Het bouwwerk levert geen negatieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van hetbouwwerk of de omgeving groter is.
3. Het bouwwerk kent voldoende structuur in het beeld waarbij de aantrekkingskracht 
niet door ‘simpelheid’ verloren gaat.
4. Het bouwwerk heeft een samenhangend stelsel van maatverhoudingen dat 

beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
5. Materiaal, textuur, kleur en lichttoetreding ondersteunen het karakter van het 
bouwwerk zelf en maken de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk.

Gebiedsgerichte criteria D1 - boerderijtype:
Orientatie	-	Vanaf	straatzijde	op	oorspronkelijke	rooilijn

Erfsituatie	-	Informeel.	Geleidelijke	overgang	van	het	erf	naar	de	openbare	ruimte

Erfindeling	-	Bijgebouwen,	bedrijfsgebouwen	en	aanbouwen	op	het	achtererf	
gesitueerd.	Ondergeschikt	aan	het	hoofdgebouw

Hoofdvorm	-	Langgerekte	bouwmassa	voorzien	van	zadeldak	met	wolfs-eind.	Enkele	
sprongen	in	de	gevels.	Zie	ook	de	objectgerichte	criteria	in	de	welstandsnota	van	de	
gemeente	Coevorden.	Paragraaf	3.3.1	

8. Bestemmingsplan & Randvoorwaarden Woning
Bestemmingsplan 
Indeling van de kavel:
•	 De projectlocatie ligt buiten het beschermd dorpgezicht van Benneveld. 
•	 Voor de nieuw te bouwen woning geldt vanuit het bestemmingsplan de 

bestemming: woongebied. 

Bouwblok
•	 Nieuwbouw wordt gebouwd binnen het bouwblok. 

Landschappelijke inpassing
•	 Goothoogte maximaal 3,5m
•	 Bouwhoogte maximaal 8m
•	 Maximale oppervlakte van de woning, inclusief bijgebouwen:  200m2

Randvoorwaarden op het gebied van Stedenbouw
Indeling van kavel voor de nieuw te bouwen woning. 
•	 Het te bouwvolume is rechthoekig en staat met de nokrichting haaks op de 

Kampweg 
•	 Maximaal 1 bouwvolume op de kavel.
•	 De omvang van het bouwvolume moet aansluiten bij de schaal van het 

dorp Benneveld, de omliggende woningen en boerderijen zijn hiervoor het 
referentiekader.   
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Gebiedsgerichte criteria D1 - woningen:
Orientatie	-	Vanaf	straatzijde	op	bouwblok,	haaks,	of	onder	willekeurige	hoek,	niet	
evenwijdig	aan	de	straat.	

Erfsituatie	-	Informeel.	Geleidelijke	overgang	van	het	erf	naar	de	openbare	ruimte

Erfindeling	-	Bijgebouwen	en	aanbouwen	achter	de	voorgevel	gesitueerd.		 	
	 								Ondergeschikt	aan	het	hoofdgebouw

Hoofdvorm	-	Rechthoekig	of	vierkant.	Zadeldak	zonder	wolfseind.

Materiaalgebruik	-	Hoofdgebouw	in	baksteen	en/of	hout.	Riet	of	pannen	gedekt.

Kleurgebruik	-	Baksteen	rood	-	bruin.	Overige	delen	gedekte	kleuren.	

Aanvullende randvoorwaarden op het gebied van Architectuur
Vorm
•	 Een moderne interpretatie van een Drentse Schuur/Boerderij zonder wolfseind
•	 Hellende kap, de dakhelling moet aansluiten bij de omgeving.

Materialen
•	 Gevelmateriaal - baksteen, hout en leem
•	 Dakbedekking - pannen en riet
•	 Ondergeschikte delen mogen in zink uitgevoerd
 
Kleurgebruik
•	 Aardekleuren, schilderwerk bij voorkeur donker

9. Randvoorwaarden op het gebied van Landschap

Voor de locatie dient een landschappelijk inpassingsplan ontwikkeld te worden. 

•	 Bijgebouwen moeten architectonisch aansluiten bij het hoofdgebouw.
•	 Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
•	 lage gootlijnen, max 3,5m hoogte. De gootlijn mag variëren in hoogte.

Parkeren & Ontsluiting
•	 Parkeren op eigen terrein.
•	 Ontsluiting van het terrein door gebruik te maken van de inrit aan de Kampweg 

tussen de bestaande bomen.
•	 De garage bevindt zich aan de west of noord/achterzijde van het hoofdvolume en 

is door de oprit ontsloten.
•	 Oprit langs de westzjide van het hoofdgebouw.

Rooilijn
•	 Nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd buiten de contouren van het beschermde 

dorpsgezicht Benneveld en de contouren van de agrarische zones.
•	 Het gebouw wordt minimaal 5m uit de oostelijke kavelgrens geplaatst. 

Randvoorwaarden op het gebied van Architectuur voor de woning
•	 Met	betrekking	tot	architectuur	is	de	welstandsnota	leidend.	Algemene	criteria	en	

de	gebiedsgerichte	criteria		D1	en	het	wensbeeld,	lage	bebouwings	dichtheid	en	
de	kwaliteit	van	de	bebouwing	te	verbeteren.

Algemene criteria:
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand, mag het volgende 
worden verwacht:
1. Het bouwwerk heeft in zijn verschijningsvorm een relatie met het gebruik ervan 
en de wijze waarop hetgemaakt is. Daarnaast heeft de vormgeving ook zijn eigen 
samenhang en logica.
2. Het bouwwerk levert geen negatieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van hetbouwwerk of de omgeving groter is.
3. Het bouwwerk kent voldoende structuur in het beeld waarbij de aantrekkingskracht 
niet door ‘simpelheid’ verloren gaat.
4. Het bouwwerk heeft een samenhangend stelsel van maatverhoudingen dat 
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen.
5. Materiaal, textuur, kleur en lichttoetreding ondersteunen het karakter van het 
bouwwerk zelf en maken de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk.
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