
 
 
Gemeente  : Coevorden 
Betreft   : randvoorwaarden stedenbouwkundige en beeldkwaliteit 
Locatie : Meppen, Mepperstraat 20-22 
Datum : 2011-04-05 
 
 
Beschrijving locatie 
De percelen van de nrs. 20 en 22 zijn gelegen aan de zuidzijde van de Mepperstraat, ter 
hoogte van het kleine brinkje, aan de westzijde begrensd door de Goornstraat en aan de 
oostelijke zijde door de Lijnstukkenweg. Perceel nr. 22 heeft momenteel een agrarische 
bestemming, nr. 20 een bedrijfsbestemming.  
De bebouwing van nr. 22 bestaat uit een boerderij, georiënteerd evenwijdig aan het brinkje, 
met daarachter een bedrijfsschuur (voorheen varkensstal). Op nr. 20 staat een boerderij, min 
of meer haaks op het brinkje en de straat, met de achterzijde naar de Mepperstraat gericht. 
Achter de boerderij staat een bedrijfsgebouw dat dient voor de opslag van tribune 
materialen. Het gehele achterterrein, grenzend aan de Lijnstukkenweg, wordt momenteel 
gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, vooral opslag van diverse materialen in de open lucht.  
Hoewel er aan de oostelijke zijde van het erf van nummer 20 een houtwal aanwezig is, die 
het zicht op het erf vanaf de Mepperstraat en de Lijnstukkenweg redelijk tot goed afschermt, 
is er aan de zuidzijde geen afschermend groen aanwezig. Vanuit het landelijke gebied, de 
Mepper esch, en vanaf de N854 is het bedrijfsperceel goed zichtbaar. 
 

 
Nr. 22 gezien vanaf de Goornstraat 
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Ontwikkeling 
Het ligt in de bedoeling dat het perceel (en het pand) nr. 22 zal worden opgesplitst in twee 
woningen (of wooneenheden). De voormalige varkensschuur zal worden gesloopt en 
vervangen worden door een vrijstaande berging. De opslagschuur van nr. 20 zal worden 
gesloopt en vervangen worden door een grotere bedrijfsruimte. Hiertoe zal de perceelsgrens 
tussen nr. 20 en 22 ca. 20 tot 30 m in westelijke richting worden verplaatst. 
 

 
Nr. 20 gezien vanaf de Mepperstraat 

 
Archeologie 
Het gebied levert volgens informatie van Kennis Infrastructuur Cultuurhistorie (KICH) een  
archeologische trefkans op. Nader onderzoek kan gewenst zijn.  
 
Welstandscriteria 
Volgens de welstandsnota van de gemeente Coevorden zijn de algemene welstandscriteria  
en de gebiedsgerichte criteria van gebied D1 Esdorp niveau 2 van toepassing.  
Als aanvulling gelden daarnaast de volgende voorwaarden en aandachtspunten. 
 
Ruimtelijke voorwaarden en aandachtspunten 
 
Wensbeeld Transparantie van de dorpen in standhouden. Het groen dringt door tot 

in de dorpskern(en). Dit betekent een lage bebouwingsdichtheid. 
 De bedrijfsvoering moet gewaarborgd blijven door de 

bouwmogelijkheden van loodsen, stallen en dergelijke. Kleur- en 
materiaalgebruik afstemmen op de omgeving. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van damwandprofielen in een donkergroene kleur.  
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Oriëntatie en ligging Nr. 20: Oriëntatie nieuwe bedrijfsruimte conform de indelingsschets. 
Afstand tot de zuidelijke perceelsgrens wordt minimaal 5 meter.  

 Nr. 22: De nieuwe berging/bijgebouw ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw. Voor de plaats zie de indelingsschets. 

 
Erfsituatie Nr. 20: Bestaande entree vanaf de Lijnstukkenweg handhaven. 

Bestaande houtwal handhaven.( zie de indelingsschets, minimaal 6,5 
meter breed) 
Aan de zuidkant een talud aanbrengen twee meter hoog en drie meter 
breed. Boven op het talud wordt een haag of begroeid hekwerk 
geplaatst met een maximale hoogte van 2 meter.  
( zie de indelingsschets) 
Alle groenvoorzieningen worden in streekeigen begroeiing uitgevoerd. 

 Nr. 22: Inrit voor bijgebouw vanaf de Goornstraat. Inrit informeel 
vormgeven. 

 

 
Achtererf van nr. 20 gezien vanuit zuidelijke richting 

 
Erfindeling Groenstroken, verharding en plaats gebouwen volgens de 

indelingsschets. 
Nr. 20: Nieuwe bedrijfsruimte ondergeschikt situeren t.o.v. het 
hoofdgebouw, d.w.z. achter de doorgetrokken zijgevellijn van de 
boerderij. 
Nr. 22: Bijgebouwen zijn alleen mogelijk op de op de indelingsschets 
aangegeven plekken. 
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Hoofdvorm Nr. 20: Bedrijfsgebouw: Rechthoekig grondvlak. Aan de westzijde 
gesloten gevelbeeld met een goothoogte van maximaal 3,5 meter. 
Oostzijde krijgt het een goothoogte van maximaal 4,5 meter. 
Nr. 20: Woonhuis: bestaande hoofdvorm handhaven  
Nr. 22: Woonhuis: bestaande hoofdvorm handhaven. 
Nr. 22: Bijgebouwen: Rechthoekig, zadeldak zonderwofseinden. 
Goothoogte maximaal 3 meter. Dakhelling minimaal 45 °. 

 
Materialen Nr. 20: Bedrijfsgebouw:Gevels in baksteen, hout of damwandprofiel of 

een combinatie van twee materialen, bijvoorbeeld bakstenen plint met 
daarboven  damwand. Dak golfplaten, damwand of vergelijkbaar 
materiaal. 

 Nr. 20/22:Woonhuizen: Gevels in baksteen of hout. Dakpannen of riet.  
Nr. 20/22:Bijgebouwen: Gevels in hout of metselwerk, daken in 
gebakken pannen of riet. 
 

Detaillering Sober maar verzorgd detailleren.  d.w.z. geen “versierende”, niet 
functionele ornamenten toevoegen. 

 
Kleurgebruik Nr. 20: Bedrijfsgebouwen: Gedekte kleuren toepassen. Baksteen 

roodbruin. Damwandbeplating donkergroen RAL 6009 of 6007. Dak 
antraciet of zwart, niet glanzend. Segmentdeuren in de kleur van de 
wand meenemen (dus donkergroen),. 
Windveren/dakranden in de kleur van de wand of het dak houden. 

 Nr. 20/22:Woonhuizen :roodbruin metselwerk  Pannen antraciet.  
 Nr. 20/22: Bijgebouwen. Gevels  hout :zwart of zwartbruin, metselwerk 

roodbruin, dakpannen antraciet. 
 

 
Indelingsschets 
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