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1. Voorwoord en inleiding
De gemeente Ommen heeft een lange en rijke 
bouwtraditie. Dit uit zich in meerdere bouwstijlen uit
verschillende perioden. Deze bouwstijlen komen 
voort uit de rijke geschiedenis van de gemeente en 
zijn nauw verwant met het fraaie landschap van de 
gemeente. 
Diverse bebouwingslinten en kernen met fraaie 
architectuur maken Ommen herkenbaar en bepalen 
gezamenlijk de identiteit van de gemeente. Aan de 
andere kant is er veel bebouwing in woongebieden 
of bedrijventerreinen waarvoor een functionele 
plattegrond belangrijker is geweest dan het uiterlijk 
ervan. Deze gebieden dragen niet of nauwelijks bij 
aan de specifieke identiteit van Ommen. Het nieuwe 
welstandbeleid speelt in op deze diversiteiten binnen 
de gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om meer 
ruimte te creëren voor burgers die willen bouwen in 
aansluiting op de toegenomen deregulering. Te veel 
regels kunnen soms beknellen en dragen niet per 
definitie bij aan goede resultaten. Dit betekent dat de 
gemeente wil sturen op kwaliteit, daar waar het er 
toe doet en wil loslaten daar waar dat kan. 
De belangrijkste uitgangspunten voor 
deze welstandsnota vormen aanverwante 
beleidsdocumenten zoals het Landschaps 
Ontwikkelings Plan (LOP), het Gemeentelijk 
Omgevings Plan(GOP) en vigerende 
bestemmingsplannen. Om een optimale afstemming 
te bereiken sluit de gebiedsindeling aan op de 
bestemmingsplannen en de gebiedsindeling van 
het LOP. Waar beleidsvelden elkaar overlappen 
is gekozen voor een indeling met een optimale 
werkbaarheid. 

In deze nota is gekozen voor verschillende niveaus 
van welstand. Op basis van een waardering van 
de bebouwing in haar omgeving, met de daarbij 
behorende ambitiebepaling, zijn alle gebieden 
ingedeeld naar drie niveaus van welstand. Op deze 
wijze kan er extra sturing plaatsvinden waar nodig 
en juist minder sturing op plekken waar dat kan.
Vanwege het sterke verschil in thematiek is gekozen 
voor een hoofdindeling tussen het buitengebied en 
de kernen. 

Voor het buitengebied zijn de landschappelijke 
indelingen nauw verwant met de 
ontstaansgeschiedenis van Ommen. Ommen kent 
een grote en rijke diversiteit aan landschapstypen. 
Soms is de relatie tussen de bebouwing en 
landschap nog waarneembaar. In veel gevallen 
is de bebouwing veeleer gebonden aan stijl en 
bouwperiode. Daarom is er voor de gebiedsindeling 
van het buitengebied gekozen om deze compact 
terug te brengen tot drie landschapstypen, met 
duidelijk herkenbare onderlinge verschillen. 
Dit betreft de vaak open ontginningsgebieden, 
de meer besloten bos- en landgoerenzone en de 
oudere delen van de gemeente rondom de Vecht in 
het essen- kampenlandschap. 

Het buitengebied bepaalt voor een groot deel de 
identiteit van de gemeente en is tevens een belangrijke 
economische drager. Daarom zullen grote delen van 
de gemeente onder een algemeen welstandsniveau 
(niveau 1) vallen, zodat er een goede vorm van 
kwaliteitsbewaking zal blijven plaatsvinden. Daarbij 
wordt meer op hoofdlijnen beoordeeld. De eenvoudige 
bouwstijl die het buitengebied van Ommen van oudsher 
kent vormt de leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. 
Eenvoudige volumes met duidelijke kappen, lage goten 
en gedekte kleuren zijn ongeacht het gebied altijd 
passend en voortkomend uit een lange bouwtraditie. 
Het zijn met name deze herkenbare hoofdvormen, 
kapvormen en kleuren die in het landschap de meeste 
impact hebben. Details zijn minder belangrijk en worden 
daarom veel meer vrij gelaten. 

Er is voor gekozen om de landgoederen in het grotere 
geheel, landgoedterrein met hoofd- en bijgebouwen, in 
het hoogste welstandsniveau onder te brengen. Voor 
deze zeer waardevolle, maar tevens gevoelige plekken 
is sturing van situering tot detail noodzakelijk geacht 
om de kwaliteit van deze identiteitsdragers van de 
gemeente voor de lange termijn te bewaken. 

Daarentegen bieden de vele recreatieterreinen die 
de gemeente rijk is veel kansen voor loslaten. De 
terreinen zijn opvallend goed in het groen ingebed. De 
bebouwing achter de groene mantels is nauwelijks van 
invloed op het beeld van de omgeving, met uitzondering 
van de entreegebieden. Deze terreinen worden 
derhalve welstandsvrij (niveau 0). Hier zal de ruimtelijke 
kwaliteitssturing met name door instrumenten zoals het 
bestemmingsplan plaatsvinden. De entreegebieden 
vallen onder niveau 1 omdat deze een zeer directe 
relatie hebben met het omringende landschap en goed 
vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn. 

In de kernen zal een behoorlijk deel van het 
gemeentelijk grondgebied welstandsvrij worden 
(niveau 0). Dit betreft hoofdzakelijk de woon- en 
werkgebieden die niet typerend zijn voor de gemeente. 
Hier zal de ruimtelijke kwaliteitsturing alleen nog door 
instrumenten zoals het bestemmingsplan plaatsvinden. 
Belangrijke structuren, zoals historische invalswegen 
zullen een ‘algemeen’ welstandsniveau (niveau 1) 
krijgen waarbij vooral op hoofdlijnen wordt beoordeeld. 
Voor bijzondere en beeldbepalende plekken, zoals het 
centrum van Ommen en de beschermde gezichten 
van Beerze en Vilsteren zal er een ‘hoog’ niveau van 
welstand gaan gelden waarbij de welstandsbeoordeling 
gedetailleerder en intensiever zal zijn (niveau 2). 
In de gebruikershandleiding van hoofdstuk 2 zal deze 
systematiek verder worden toegelicht.
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2. Gebruikershandleiding

In hoofdstuk 3, het gebiedsgerichte beleid, is per gebied 
het beleid samengevat op basis van de waardering 
en ambitiebepaling. Daarbij is de doelstelling dat de 
planontwikkeling uiteindelijk goed tot zijn recht komt in 
relatie tot de directe omgeving. Waardering, ambitie en 
beleid vormen de gespreksagenda voor de begeleiding 
en beoordeling van bouwplannen, om samen met de 
initiatiefnemer tot het gewenste ambitieniveau te komen.
Binnen de gemeente zijn er drie niveaus van welstand
van toepassing.* Hiernaast een toelichting op de niveaus
• Niveau 0 (laag)
• Niveau 1 (midden)
• Niveau 2 (hoog)

Op de toelichtende kaarten is per gebied te 
zien welk niveau op de omgevingsvergunning 
onderdeel bouwen van toepassing is. Daarbij zijn de 
bijbehorende waardering en ambitie te lezen. Aan deze 
gebiedsbladen zijn tevens welstandscriteria gekoppeld 
als nadere specificatie van het gebiedsgerichte beleid. 
Gedetailleerde overzichtskaarten zijn in hoofdstuk 7 van 
de toelichting te vinden.

Algemene criteria
Het gebiedsgerichte beleid is altijd geldend voor de
vergunningplichtige bouwwerken in een bepaald
gebied. Uiteraard is het beleid niet geldend voor
de gebieden met niveau 0, de welstandsvrije
gebieden. In uitzonderingssituaties zijn deze
gebiedsgerichte criteria ontoereikend, onbruikbaar
of niet van toepassing. In hoofdstuk 4 worden deze
uitzonderingssituaties benoemd en staan de algemene
welstandscriteria beschreven, waarop dan kan worden
teruggevallen.

Excessenregeling
De gemeente heeft met deze welstandsnota regels
voor het bevorderen en bereiken van de beeldkwaliteit
vastgesteld en zal zich ook inspannen voor de
naleving daarvan. Het is ongewenst dat er gebouwen
ontstaan, welke in ernstige mate in strijd zijn met
redelijke eisen van welstand en door hun buitensporige
uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen.
Hiertoe is er een excessenregeling opgenomen in de
nota. Deze criteria gelden niet voor niveau 0. De 
excessenregeling is te vinden in hoofdstuk 5.

Bijzondere beoordeling
Bij bebouwing die op de grens of dicht op de grens
van twee welstandsniveaus staat wordt, indien daar
aanleiding toe is, ook het beleid van het aangrenzende
gebied in de beoordeling meegenomen.

Toelichting op de drie niveaus van welstand

Niveau 0 (laag)
Onder dit niveau vallen alle gebieden waarvoor het beleid 
gericht is op het handhaven van de aanwezige basiskwaliteit. 
Er is hierbij veel vrijheid voor de aanvrager zodanig dat het 
totaalbeeld van deze gebieden voor een ieder acceptabel 
blijft. Deze kwaliteiten worden niet meer door welstandbeleid 
beschermd maar door het bestemmingsplan en aanverwante 
instrumenten. De kwaliteiten van het openbaar gebied 

Toelichting op de drie niveaus van welstand

Niveau 0 (laag)
Onder dit niveau vallen alle gebieden waarvoor 
het beleid gericht is op het handhaven van de 
aanwezige basiskwaliteit. Er is hierbij veel vrijheid 
voor de aanvrager zodanig dat het totaalbeeld 
van deze gebieden voor een ieder acceptabel 
blijft. Deze kwaliteiten worden niet meer door 
welstandbeleid beschermd maar door het 
bestemmingsplan en aanverwante instrumenten. 
De kwaliteiten van het openbaar gebied 
beïnvloeden met name de ruimtelijke kwaliteit. 
Deze gebieden zijn dus welstandsvrij. Er vindt 
geen welstandsbegeleiding of beoordeling plaats.

Niveau 1 (midden)
Onder dit niveau vallen alle gebieden die om een
zorgvuldige beoordeling van de bouwkundige
ingrepen vragen. Het accent ligt hier op het
handhaven en  respecteren van of reageren op  
kenmerkende karakteristieken. De beoordeling is 
vooral gericht op het handhaven en waar mogelijk 
versterken van de specifieke gebiedskwaliteiten.

Niveau 2 (hoog)
Dit niveau past bij gebieden die van grote
betekenis zijn voor het bebouwingsbeeld 
in het landschap. Deze gebieden hebben 
bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke 
of architectonische karakteristieken. Nieuwe 
ingrepen zullen met extra aandacht en zorg 
worden beoordeeld. Het beleid is er op gericht 
om dit beeld te handhaven en te versterken. Alle 
beoordelingsaspecten tot in het detail maken 
onderdeel uit van de advisering.

Overgangsbepaling 

Op een aanvraag voor een (omgevings)
vergunning, afwijking/ontheffing/vrijstelling 
van het bestemmingsplan of toestemming 
anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip 
waarop deze beleidsregels van kracht worden 
en waarop op genoemd tijdstip nog niet is 
beschikt en/of in enig bezwaar of beroep nog niet 
onherroepelijk is vastgesteld, zijn de bepalingen 
van de Welstandsnota Ommens en omgeving 
van toepassing, zoals deze luidden vóór de 
vaststelling van de onderhavige beleidsregels, 
tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat 
de onderhavige beleidsregels worden toegepast. 
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   3. Gebiedsgericht beleid
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ontginnings-
landschap
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Waardering ontginningslandschap

•	 Bebouwing in regelmatig patroon sterk gerelateerd aan  
wegenstructuur.

•	 Bebouwing met voorgevel aan de weg. 
•	 eenvoudige hoofdvorm, onderscheid woon- en werkgedeelte in 

architectuur. 
•	 Fijne detaillering. 
•	 Bijgebouwen ondergeschikt aan de woning.
•	 Veel groen rond de erven.

•	 Vlak open landschap met planmatig slotenpatroon. 
Uitzondering vormen enkele besloten delen met meer (erf )  
beplanting (arriërflierweg, oosterdijk(oost), Korteveldsweg,   
lemelerweg en Vosseboerweg(west). 

•	 Verspreide bebouwing, meestal direct aan de weg. Veel  
grootschalige agrarische erven ten noorden van ommen.

•	 eenvoudige woningen, rechthoekige plattegrond met zadeldak 
overwegend haaks op de weg en een eenvoudige detaillering. 
Incidenteel komen voornamere voorhuizen voor met bijbehorende 
fijnere detaillering. 

•	 Bijzonder zijn de forse “Groninger boerderijen” rondom Beerzerveld 
met rijke detaillering. 

•	 Woningen zijn van baksteen met pannen, traditionele stallen van 
traditionele materialen (metselwerk, plaatmateriaal, dakbeplating).

•	 Particuliere woningen van kleinere schaal met beperkte erfbeplant-
ing, vernieuwing door grootschalige agrarische erven met 
traditionele vormen. 

•	 Verdichting van bebouwing, gerelateerd aan water- en wegen-
structuur (Koloniedijk, Kloosterdijk, ommerkanaal, Beerzerveld en 
overijssels kanaal). 

•	 Bijzonder weglint vormt de dekzandrug Witharenweg met een  
afwisselend beeld van oude rieten schuren en eenvoudige  
nieuwere woningen. 

•	 Bebouwing met de voorgevel aan de weg, slechts enkele kleine 
erven terugliggend van de weg.

•	 Verdichting van (doorgaande) bebouwingslinten.
•	 Bijgebouwen ondergeschikt aan de woning.

•	 Recreatiegebieden omzoomd door forse groene mantel.
•	 de recreatiebebouwing wordt aan het zicht ontrokken. Grotere 

entreegebouwen soms zichtbaar vanaf de weg.
•	 de recreatiewoningen zijn niet kenmerkend voor de gemeente.
•	 de bebouwing heeft een functioneel karakter.
•	 deze gebieden zijn op bovenstaande aspecten laag gewaardeerd.
 

ontginningslandschap

lintbebouwing

waterstructuur

overig 

beschermd gezicht

ontginningslandschap

lintbebouwing

Beschermd gezicht ommerschans

overig
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

ambitie ontginningslandschap

1

0

•	 sturen op nieuw- en verbouw, passend bij bebouwings- 
karakteristieken met overwegend traditioneel  
materiaalgebruik.

•	 sturen op alle gevels, vanwege alzijdige ligging.
•	 sturen op behoud van bestaande architectuur van  

bebouwing. 2

•	 Behouden helder onderscheid op erf tussen voorerf (wonen) 
en achtererf (werken).

•	 Behouden heldere volumes en kapvormen (haakse  
nokrichting). Voorname voorhuizen met bijbehorende  
detaillering.

•	 sturen op donker kleurgebruik met voldoende reliëf.
•	 Behoud streekeigen kleuren (rode stenen en donkerrode  

of grijze dakpannen).

•	 Versterken kenmerkende bebouwingsstructuren langs wegen.
•	 sturen op bebouwing reagerend op de bestaande  

structuren. 
•	 Bijgebouwen zijn ondergeschikt.
•	 sturen op voor(zicht)gevels met bijbehorend  

materiaalgebruik en detaillering.
•	 Inzetten op versterken van kenmerkende karakteristieken  

bij verbouw van oudere bebouwing. 

•	 Handhaven groene mantel (begroeiing aan de rand van het 
terrein).

•	 Handhaven basiskwaliteit.

niveau 0

niveau 1
niveau 2

lintbebouwing

ontginningslandschap

overig

Beschermd gezicht ommerschans
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 Criteria  niveau 1 ontginningslandschap

1

Erfstructuur
•	 De landschappelijke structuur, de positie en 

oriëntatie van de bebouwing op het erf in 
de directe omgeving zijn richtinggevend bij 
nieuwbouw.

•	 De hoofdbebouwing is naar de weg gekeerd, 
waarbij de hoofdvorm de kavelstructuur volgt. 

•	 De overige bebouwing is ondergeschikt 
gepositioneerd. 

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is eenvoudig vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) tussen de 
belendende bebouwing en het bebouwingslint. 

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 Alle gevels richting het landschap zijn 

representatief vormgegeven.
•	 De architectuur is afgestemd op de bebouwing 

uit de omgeving en reageert op de streekeigen 
gebiedskenmerken *zie gebiedsbeschrijving(waardering)

•	 Bij verbouw aan (voormalige) boerderijen blijft 
het onderscheid tussen voor- en achterhuis 
(woongedeelte en schuur) zichtbaar.

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk. 

•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen 
en verhoudingen van gevelopeningen zijn op 
elkaar afgestemd. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 De detaillering en het kleur- en materiaalge-

bruik zijn afgestemd op de bebouwing uit de 
omgeving. 

•	 Het materiaalgebruik sluit aan op het 
kleurenpalet van het omringende landschap. 
Donkere tinten, reliëf (geen vlakke plaat), niet 
glimmend.

•	 Schuren dak: donkergrijze golfplaat 
of vergelijkbaar. Schuren wanden: 
damwandbeplating, steen, beton, hout, doek of 
vergelijkbaar in donkere kleuren. 

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden vorm 

(2x1m) zorgvuldig vormgegeven en afgestemd 
op de architectuur en gerelateerd aan de 
bebouwing of de entree van het erf. 

Erfscheidingen
•	 Gebouwde erfscheidingen respecteren het 

landschap door een ingetogen vormgeving. 

Utilitaire bouwwerken (masten, bruggen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering kleur en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschappelijke en 
bebouwingsstructuren. 
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ontginningslandschap

2

Erfstructuur
•	 De landschappelijke structuur (planmatig 

ontwerp van Ommerschans), de positie en 
oriëntatie van bebouwing op het erf in dit 
gebied zijn richtinggevend bij nieuwbouw.

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is helder vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) bij de 
bebouwing in de omgeving.

•	 Er dient een traditionele (kap)vorm te worden 
toegepast zoals een zadeldak of schildkap.

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk.

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit maar 

is passend in de omgeving. Er is eenheid 
in de architectuur van de gehele gevel. De 
plaats, afmetingen en verhoudingen van de 
gevelelementen (ramen, deuren etc.) zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

•	 Bij verbouw en renovatie is de oorspronkelijke 
gevelopbouw, compositie en detail het 
uitgangspunt. Bij (voormalige) boerderijen blijft 
het onderscheid tussen voor- en achterhuis 
(woongedeelte en schuur) zichtbaar. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 Uitgangspunt is het oorspronkelijk (gedekte)

kleur- en materiaalgebruik uit de omgeving of 
vergelijkbare materialen waarbij het gebruik 
van rode (bak)steen, dakpannen(donkergrijs 
of oranjerood), riet(matten) en donker 
potdekselwerk overheerst. 

•	 Goedkoop uitziende materialen zoals trespa 
platen, kunststoffen en dergelijke zijn niet 
toegestaan. 

•	 De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op 
de architectuur. 

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden 

vorm(0,5x1m) zorgvuldig vormgegeven en 
afgestemd op de architectuur en gerelateerd 
aan de bebouwing of de entree van het erf. 

Erfscheidingen
•	 Gebouwde erfscheidingen respecteren het 

landschap door een ingetogen vormgeving. 

Utilitaire bouwwerken(masten, bruggen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschaps- en 
bebouwingsstructuren. 

 Criteria  niveau 2
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essen-kampen 
landschap
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essen-kampen 
landschap
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Waardering essen-kampenlandschap

•	 losse strooiïng van gebouwen op het erf, reagerend op  
landschapsstructuren (esranden).

•	 Karakteristieke historische bebouwing; boerderijen en  
schuren.

•	 eenvoudige volumes met grote dakvlakken (zadelkap met 
wolfseind) en lage gootlijn. Veel rieten kappen.

•	 onderscheid woon- en werkgedeelte in architectuur.
•	 schuren zijn ondergeschikt, in gedekte kleuren.
•	 Bebouwingsclusters worden versterkt door bomen langs de 

wegen en op het erf.
•	 arriën, stegeren en Varssen vormen bijzondere erfclusters met 

een kleinschalig karakter en veel historische bebouwing. 

•	 afwisselend landschapsbeeld met kleinschalige kavelstructuur 
en bochtige wegenstructuur. Veel waardevolle  
landschapselementen (bosjes, struwelen en solitaire bomen). 

•	 Kenmerkende bolgelegen gebieden (essen) met soms veel 
microreliëf (steilranden). 

•	 de situering van de bebouwing is vaak door het reliëf van het 
landschap bepaald. langs de es liggen de boerderijen soms 
met de achterzijde naar de weg.

•	 eenvoudige volumes met grote dakvlakken (zadelkap
•	 met wolfseind) en lage gootlijn van het Hallehuistype.
•	 onderscheid woon- en werkgedeelte in architectuur.
•	 aanwezigheid van veel kleine bijgebouwen (hooibergen, 

schapenstal, kippenhok).
•	 nieuwbouw-woningen zijn vernieuwend en afgeleid van de 

oorspronkelijke bebouwing of volgen meer de traditionele 
vormgeving.

•	 donkere kleuren (baksteen), riet en zwart potdekselwerk met 
zorgvuldige detaillering.

essen-kampenlandschap

erfcluster

waterstructuur

overig

•	 Recreatiegebieden omzoomd door forse groene mantel.
•	 de recreatiebebouwing wordt aan het zicht ontrokken
•	 Grotere entreegebouwen zijn soms zichtbaar vanaf de weg.
•	 de recreatiewoningen zijn niet kenmerkend voor de  

gemeente. de bebouwing heeft een functioneel karakter.
•	 deze gebieden zijn op basis van bovenstaande aspecten laag 

gewaardeerd.

overig

essen/Kampenlandschap

erfclusters
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ambitie essen-kampenlandschap

1

0

•	 sturen op behoud en versterken van de agrarische   
architectuur (voor-achterhuis principe) met bijbehorende  
detaillering en materiaalgebruik zoals beschreven in de 
waardering.

•	 sturen op alle gevels, vanwege alzijdige ligging.
•	 sturen op vernieuwende kenmerkende architectuur  

afgeleid van de oorspronkelijke bebouwing.

•	 sturen op concentratie van bebouwing met losse strooiing 
(erfstructuur).

•	 sturen op behoud en versterken van de agrarische  
architectuur (voor-achterhuis principe) met bijbehorende  
detaillering en materiaalgebruik zoals beschreven in de 
waardering.

•	 sturen op alle gevels, vanwege alzijdige ligging.

•	 Handhaven groene mantel (begroeiing aan de rand van het 
terrein).

•	 Handhaven basiskwaliteit.

essen kampenlandschap

erfclusters

overig

niveau 0

niveau 1
niveau 2
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essen-kampenlandschap

1

Erfstructuur
•	 De landschappelijke structuur, de positie en 

oriëntatie van de bebouwing op het erf in 
de directe omgeving zijn richtinggevend bij 
nieuwbouw.

•	 De bebouwing sluit aan op de losse 
erfstrooiing (soms landschapsgekeerd: met de 
achterzijde naar de weg). 

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is eenvoudig vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) tussen de 
bebouwing in de omgeving. 

•	 Traditionele kapvorm(zadel-  of schildkap) bij 
woningen, bijgebouwen en schuren. 

Gevels
•	 Alle zichtgevels zijn representatief vormgege-

ven met een verticale gerichtheid van de 
gevelopeningen (staande vensters). 

•	 De architectuur is afgestemd op de bebouwing 
uit de omgeving en reageert op de streekeigen 
gebiedskenmerken. *zie gebiedsbeschrijving(waardering)

•	 Bij verbouw aan (voormalige) boerderijen blijft 
het onderscheid tussen voor- en achterhuis 
(woongedeelte en schuur) zichtbaar.

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk. 

•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen 
en verhoudingen van gevelopeningen zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 De detaillering en het kleur- en 

materiaalgebruik zijn afgestemd op de 
bebouwing uit de omgeving. 

•	 Het materiaalgebruik sluit aan op het 
kleurenpalet van het omringende landschap. 
Donkere tinten, reliëf (geen vlakke plaat), niet 
glimmend.

•	 Schuren dak: donkergrijze golfplaat 
of vergelijkbaar. Schuren wanden: 
damwandbeplating, steen, beton, hout of 
vergelijkbaar in donkere kleuren. 

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden vorm 

(2x1m), zorgvuldig vormgegeven en afgestemd 
op de architectuur en gerelateerd aan de 
bebouwing of de entree van het erf. 

Erfscheidingen
•	 Gebouwde erfscheidingen respecteren het 

landschap door een ingetogen vormgeving. 

Utilitaire bouwwerken (masten, bruggen, 
duurzame elementen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschaps- en 
bebouwingsstructuren. 

 Criteria  niveau 1
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Erfstructuur
•	 De landschappelijke structuur, de positie en 

oriëntatie van bebouwing op het erf in dit 
gebied zijn richtinggevend bij nieuwbouw.

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is helder vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) bij de 
bebouwing in de omgeving.

•	 Er dient een traditionele (kap)vorm te worden 
toegepast zoals zadeldak of schildkap. 

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk.

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit maar 

is passend in de omgeving. Er is eenheid 
in de architectuur van de gehele gevel. De 
plaats, afmetingen en verhoudingen van de 
gevelelementen (ramen, deuren etc.) zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

•	 Bij verbouw en renovatie zijn de 
oorspronkelijke gevelopbouw, compositie 
en detail het uitgangspunt. Bij (voormalige) 
boerderijen blijft het onderscheid tussen 
voor- en achterhuis (woongedeelte en schuur) 
zichtbaar. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 Uitgangspunt is het oorspronkelijk (gedekte)

kleur- en materiaalgebruik uit de omgeving.
•	 Vergelijkbare materialen zijn aanvaardbaar, 

waarbij het gebruik van rode (bak)steen, 
dakpannen (donkergrijs of oranjerood), 
riet(matten) en donker potdekselwerk 
overheerst. 

•	 Goedkoop uitziende materialen zoals 
volkernplaten, kunststoffen en dergelijke zijn 
niet toegestaan. 

•	 De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op 
de architectuur. 

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden 

vorm(0,5x1m), zorgvuldig vormgegeven en 
afgestemd op de architectuur en gerelateerd 
aan de bebouwing of de entree van het erf. 

Erfscheidingen
•	 Gebouwde erfscheidingen respecteren het 

landschap door een ingetogen vormgeving. 

Utilitaire bouwwerken (masten, bruggen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschaps- en 
bebouwingsstructuren. 

essen-kampenlandschap

2

 Criteria  niveau 2
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Bos- en landgoederen
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Bos- en landgoederen
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Waardering Bos- en landgoederen

•	 de bebouwing van de recreatieterreinen wordt aan het zicht 
onttrokken en is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg.

•	 Grotere entreegebouwen zijn soms zichtbaar vanaf de weg.
•	 de recreatiewoningen zijn niet kenmerkend voor de gemeen-

te. de bebouwing heeft een functioneel karakter.
•	 deze gebieden zijn op basis van bovenstaande aspecten laag 

gewaardeerd.

•	 Grote landhuizen met een statige voorname uitstraling in 
kenmerkende architectuurstijl. 

•	 Formele hoofdwoning met rijke detaillering.
•	 diverse bijgebouwen (waaronder stallen in bijbehorende 

rijkere architectuur).
•	 losse traditionele boerderijen op het landgoed, vaak met 

kenmerkende detaillering (luiken, kleuren).
•	 direct rondom het hoofdhuis ligt vaak een tuin en/of park, 

planmatig aangelegd in een modegebonden stijl in samen-
hang ontworpen met het huis. de tuin en het park worden 
gekenmerkt door laanstructuren gerelateerd aan het landhuis.

•	 overwegend bosgebied met open heidevelden, voor recreatie 
toegankelijk.

•	 Grote delen van het landschap zijn onderdeel van het land-
goed.

•	 losse bebouwing verspreid in het bosgebied, bebouwing 
gerelateerd aan de wegenstructuur en vrijwel altijd in een 
open perceel.

•	 eenvoudige (boerderij)volumes met grote dakvlakken  
(zadelkap met evt. wolfseind), lage gootlijn en onderscheid 
tussen het woon- en werkgedeelte.

•	 Recenter zijn er nieuwe woningen in diverse architectuur 
stijlen toegevoegd, gerelateerd aan de bosrijke omgeving. 

Bos

overig

landgoederen

overig

landgoederen

Bos
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ambitie Bos- en landgoederen

1

0

2

•	 sturen op nieuw- en verbouw passend bij bestaande architec-
tuur van de bebouwing.

•	 Bij nieuwbouw sturen op vernieuwende architectuur,  
gerelateerd aan de bebouwing uit de omgeving.

•	 sturen op alle van de weg af zichtbare gevels.
•	 sturen op handhaving van de groene mantels om 
          recreatieterreinen. 

•	 Handhaven groene mantel (begroeiing aan de rand van het 
terrein).

•	 Handhaven basiskwaliteit.

niveau 0

niveau 1
niveau 2

landgoederen

overig

•	 sturen op behoud van bestaande architectuur.
•	 aan- en verbouw in bestaande stijl.
•	 sturen op vernieuwing in architectuur, rekening houdend 

met kenmerken van de directe omgeving.

Bos
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Bos- en landgoederen

1

Erfstructuur
•	 De landschappelijke structuur, de positie en 

oriëntatie van de bebouwing op het erf in 
de directe omgeving zijn richtinggevend bij 
nieuwbouw.

•	 De hoofdbebouwing is naar de weg gekeerd, 
waarbij de hoofdvorm de kavelstructuur volgt. 

•	 De overige bebouwing is ondergeschikt 
gepositioneerd. 

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is eenvoudig vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) tussen de 
bebouwing uit de omgeving. 

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 Alle gevels richting de openbare weg zijn 

representatief vormgegeven.
•	 De architectuur is afgestemd op de bebouwing 

uit de omgeving en reageert op de streekeigen 
gebiedskenmerken. *zie gebiedsbeschrijving(waardering)

•	 Bij verbouw aan (voormalige) boerderijen blijft 
het onderscheid tussen voor- en achterhuis 
(woongedeelte en schuur) zichtbaar.

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk. 

•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen 
en verhoudingen van gevelopeningen zijn op 
elkaar afgestemd. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 De detaillering en het kleur- en materiaalge-

bruik zijn afgestemd op de bebouwing uit de 
omgeving. 

•	 Het materiaalgebruik sluit aan op het 
kleurenpalet van het omringende landschap. 
Donkere tinten, reliëf (geen vlakke plaat), niet 
glimmend.

•	 Schuren dak: donkergrijze golfplaat 
of vergelijkbaar. Schuren wanden: 
damwandbeplating, steen, beton, hout, doek of 
vergelijkbaar in donkere kleuren. 

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden vorm 

(2x1m), zorgvuldig vormgegeven en afgestemd 
op de architectuur en gerelateerd aan de 
bebouwing of de entree van het erf. 

Erfscheidingen
•	 Gebouwde erfscheidingen respecteren het 

landschap door een ingetogen vormgeving. 

Utilitaire bouwwerken (masten, bruggen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschaps- en 
bebouwingsstructuren. 

 Criteria  niveau 1
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Bos- en landgoederen

2

Structuur
•	 De landhuizen staan als centraal element in 

het landgoed in een parkachtige omgeving.
•	 Direct bij de landhuizen behorende 

bijgebouwen dienen duidelijk georiënteerd te 
zijn op het hoofdgebouw.

Hoofdvorm
•	 Vorm en schaal van het huis en de landhuizen 

met de bijbehorende bijgebouwen zijn per 
geval uniek en wijken meestal af van de 
bebouwing in de directe omgeving.

•	 Wijzigingen en toevoegingen zoals aan- en 
uitbouwen, dakkapellen en gevelelementen 
dienen zorgvuldig op de hoofdvorm en op 
elkaar afgestemd te worden in een evenwichtig 
geheel.

•	 Bij verbouwingen van ondergeschikte aard 
worden de stijlkenmerken overgenomen 
van het oorspronkelijke gebouw. Deze 
stijlkenmerken komen tot uiting in hoogte-
breedteverhoudingen, maatvoering van 
lijsten en overstekken, erkers en dakkapellen, 
profielen van ramen, kozijnen en neggen en 
kleurgebruik.

Architectuurstijl en gevelcompositie
•	 Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit, maar 

is passend in de omgeving. Er is eenheid 
in de architectuur van de gehele gevel. De 
plaats, afmetingen en verhoudingen van de 
gevelelementen (ramen, deuren etc.) zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

•	 Bij verbouw en renovatie zijn de 
oorspronkelijke gevelopbouw, compositie en 
detaillering het uitgangspunt. 

•	 De architectuur is afgestemd op de bebouwing 
op het landgoed. Afwijkende bebouwing is 
mogelijk, mits deze de bestaande bebouwing 
beter tot zijn recht laat komen.

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op 

de architectuur. 
•	 Geen glimmende materialen en felle kleuren. 
•	 In aansluiting op het materiaal- en kleur 

gebruik van het landgoed. Afwijkende (nieuwe) 
materialen en of kleurcontrasten zijn mogelijk, 
mits deze hoogwaardig en duurzaam zijn en 
de bestaande bebouwing niet overschaduwen.

Reclame
•	 Reclame is toegestaan in bescheiden vorm 

(0,5x1m) zorgvuldig vormgegeven en afgestemd 
op de architectuur en gerelateerd aan de 
bebouwing of de entree van het erf.

Erfscheidingen

 Criteria  niveau 2

•	 Gebouwde erfscheidingen zijn in lijn met de 
erfscheidingen op het landgoed vormgegeven. 
Overige erfscheidingen zijn ingetogen 
vormgegeven en respecteren de relatie met het 
omringende landschap.

Utilitaire bouwwerken (masten, bruggen etc.)
•	 Situering, vorm, detaillering, kleur- en 

materiaalgebruik reageren op de locatie ter 
plekke en de bijbehorende landschaps- en 
bebouwingsstructuren. 
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Kernen
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Waardering

•	 Gevarieerde historische bebouwing met (klein) stedelijk karakter.
•	 Panden zijn eenvoudig, 4 tot 8 meter beukmaat, verticale geleding 

met traditionele kap. Variatie in hoogte en breedte geeft  
dynamiek. 

•	 Recentere invullingen zijn veelal van grotere schaal.
•	 traditioneel materiaalgebruik (baksteen en pannen) vaak in  

combinatie met hedendaagse winkelpuien.
•	 enkele grote gebouwen markeren de ruimtelijke opbouw.

•	 stationsweg, Hardenbergerweg en schurinkstraat zijn in de loop 
der eeuwen dichtgegroeid. Vrijstaande bebouwing met variatie in 
architectuur, schaal en maat.

•	 danteweg, Chevalleraustraat, Balkerweg en slagenweg zijn         
vrijliggende wegen in groene setting. deze ontsluiten en scheiden 
tevens de diverse woonwijken en bedrijventerreinen. Hier zijn ook 
meer representatieve gevels waarneembaar. 

•	 op afstand van het centrum neemt de schaal van de bebouwing 
toe. 

•	 Publieke en commerciële functies door elkaar in diverse  
architectuurstijlen. 

•	 alzijdige architectuur waarin de functie wordt gerepresenteerd. 
•	 Groene omgeving vormt de drager van de bebouwing. 

•	 diverse woonmilieus en typologieën vormen op wijkniveau een 
samenhangend geheel. 

•	 de bebouwing bestaat uit diverse woningtypen met voornamelijk 
tweekappers en individuele woningen met veel aandacht voor  
samenhang van de beeldkwaliteit. 

•	 met name in het noordelijk deel is her en der vernieuwende  
architectuur te vinden. 

•	 naoorlogse woonwijken liggen tussen de diverse ontsluitings 
wegen op basis van diverse stedenbouwkundige opvattingen en 
bijbehorende architectuur. 

•	 ommen zuid vertoont een grote diversiteit in vrijstaande  
bebouwing op riante bosrijke kavels. deze bosstructuur draagt het 
geheel. 

•	 In elke wijk zijn er concentraties van functies te vinden,   
vaak van een grotere schaal, zoals scholen en winkelcentra.

•	 oudere bedrijventerreinen kennen voornamelijk functionele  
eenvoudige bedrijfspanden en bijbehorende woningen. 

ommen-Kern

(Historische) Invalswegen

Grootschalige bebouwing in het groen 

alteveer

overig

Grootschalige bebouwing in het groen 

overig

(Historische) Invalswegen

alteveer

ommen-Kern

ommen
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

ambitie

1

0

2

niveau 0

niveau 1
niveau 2

Grootschalige bebouwing in het groen 

overig

(Historische) Invalswegen

alteveer

ommen-Kern •	 Behoud en versterking van de (cultuur)historische structuur en 
bebouwingskarakteristieken.

•	 Behoud en versterking van de verscheidenheid in architectuur in 
relatie tot de functies.

•	 extra aandacht voor reclame, winkelpuien, zorgvuldige detaillering 
en materiaalkeuze.

•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

•	 Historische (delen van) wegen behouden en versterken   
van de structuur, schaal en maat. Hierbij de individuele   
kwaliteit afstemmen op het lint als geheel.

•	 Invalswegen versterken met hoogwaardige architectuur. 
•	 aandacht voor reclame, zorgvuldige detaillering en  

materiaalkeuze.
•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

•	 Basiskwaliteit handhaven.

ommen

•	 Behoud en versterking van de kwaliteit van de individueel  
vormgegeven bebouwingselementen in relatie tot de groene 
setting. Hierbij is extra aandacht voor de situering, plaatsing en 
terreininrichting.

•	 sturen op samenhang en afstemming van diverse uitbreidingen 
op het specifieke bebouwingsbeeld van het cluster  
(gebouwniveau), vanwege de specieke architectuur per cluster. 
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Waardering

•	 Beschermd dorpsgezicht met zeer gave originele agrarische  
bebouwing in authentieke setting. 

•	 Beerze bestaat uit vrijliggende boerenerven en een enkele  
burgerwoning rondom de bochtige Beerzerweg.

•	 sterk landelijk karakter.
•	 traditionele boerderijen met veel oorspronkelijke kenmerken  

liggen enigszins geclusterd en divers georiënteerd langs de weg.

Beerze beschermd dorpsgezicht

 agrarische bebouwing op de esflank

 agrarische bebouwing op de esflank
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ambitie Beerze beschermd dorpsgezicht

2

niveau 2

•	 Versterken van de structuur, schaal en maat. Hierbij de  
individuele kwaliteit afstemmen op de structuur van de 
esflank. 

•	 extra aandacht voor zorgvuldige detaillering en materiaal.
•	 extra aandacht voor afleesbaarheid van het voor- en achter-

huis bij verbouw tot woning. 

agrarische bebouwing op de esflank
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Waardering

•	 lemele is onstaan aan het kruispunt van de Kerkweg-Hellendoorn-
seweg en de Korteveldsweg-lemelerweg. Bebouwing is gegroeid 
sinds ontstaan van het dorp en varieert in grootte, functie en stijl.

•	 overwegend vrijstaande bebouwing. 
•	 op het kruispunt bevindt zich het centrum van lemele met de 

centrumbebouwing: kerk, café, school en tankstation. sobere, 
goed gedetailleerde bebouwing, zonder opvallende kenmerken.

•	 naoorlogse woonwijken liggen in kwadranten gerangschikt tus-
sen de invalswegen.

•	 diverse woonmilieus in diverse kwaliteiten.
•	 Bescheiden bouwstijlen.

lemele

Wonen

Invalswegen

Invalswegen

Wonen 

losse bebouwing in het groen

•	 aan de noordzijde van de kern (lemelerweg) worden enkele 
grotere recreatieondernemingen afgewisseld met agrarische 
bebouwing in kleinschalig landschap. 

•	 Voor kenmerken erfstructuur zie beschrijvingen van het  
essen-kampenlandschap. 

losse bebouwing in het groen
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

ambitie lemele

niveau 0

niveau 1

Wonen

Invalswegen •	 Behouden van de structuur, schaal en maat. Hierbij de individuele 
kwaliteit afstemmen op het lint als geheel.

•	 aandacht voor reclame, zorgvuldige detaillering en  
materiaalkeuze. 

•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte. 

•	 Basiskwaliteit handhaven.

0

1
losse bebouwing in het groen •	 sturen op behoud en versterking van de agrarische  

architectuur (voor-achterhuis principe) met bijbehorende  
detaillering en materiaalgebruik zoals beschreven in de 
waardering.

•	 sturen op alle gevels, vanwege alzijdige ligging.
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Waardering

•	 Beschermd gezicht Vilsteren. de historisch-ruimtelijke structuur 
van oorspronkelijk esdorp (schijnbaar ordeloos gesitueerd) in 
combinatie met de kenmerken van het landgoed zijn zeldzaam 
gaaf bewaard gebleven.

•	 traditionele boerderijen tussen de open ruimten van de essen.
•	 Woonbebouwing langs de Vilsterseweg. 
•	 Vrijstaande bebouwing kent variatie in architectuur, schaal en 

maat. 
•	 enkele bijzondere gebouwen: kerk, pastorie, horeca en molen.

•	 Huis Vilsteren met daartegenover de open ruimte.
•	 Bijbehorende tuinaanleg.
•	 Bijbehorende bijgebouwen.

•	 ten westen van Huis Vilsteren ligt een woonwijkje met vrijstaande 
en twee-onder-een- kap woningen, gebouwd tussen circa 1960-
2010. 

•	 Bebouwing is divers in stijl.

Kern bebouwing in het groen

Grootschalige bebouwing in het groen 

Wonen

Vilsteren beschermd gezicht

Wonen 

Kern bebouwing in het groen

Grootschalige bebouwing in het groen 
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

ambitie Vilsteren beschermd gezicht

1

2

niveau 1
niveau 2

•	 Versterken van de structuur, schaal en maat. Hierbij de  
individuele kwaliteit afstemmen op het lint als geheel.

•	 extra aandacht voor reclame, zorgvuldige detaillering en 
materiaalkeuze.

•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

•	 Randen versterken met hoogwaardige architectuur. 
•	 aandacht voor individuele bebouwingskwaliteit, reclame, 

zorgvuldige detaillering en materiaalkeuze.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

Kern bebouwing in het groen

Grootschalige bebouwing in het groen 

Wonen

•	 Versterken van de structuur, schaal en maat. 
•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen. 
•	 extra aandacht voor zorgvuldige detaillering en  

materiaalkeuze.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte, tuinaanleg 

en bijgebouwen.
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Waardering

•	 aan oostzijde overwegend vrijstaande gebouwen, deels wonen, 
deels bedrijvigheid.

•	 meestal ruime kavels met zicht op achterliggend bos.
•	 Westzijde onbebouwd. Zicht op bos. 
•	 aan westzijde woonbebouwing rondom centraal gelegen kerk in 

bosperceel.

•	 Zuid en west: dubbele woningen 1970-2000. 
•	 noord: vrijstaande woningen 2000 tot heden.

lint: Balkerweg

Bebouwing in groen

overige bebouwing: tolhuisweg

Witharen

overige bebouwing: tolhuisweg

lint: Balkerweg
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niveau 0
niveau 1
niveau 2

ambitie Witharen

0

1

niveau 0

overige bebouwing: tolhuisweg

lint: Balkerweg •	 Behouden van de structuur, schaal en maat. Hierbij de individuele 
kwaliteit afstemmen op het lint als geheel.

•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.
•	 Behoud bijzondere positie kerkgebouw Irene. 

•	 Basiskwaliteit handhaven.

niveau 1
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Waardering

•	 aan westzijde kanaal kerk (nH), vrijstaande woningen en enkele 
bedrijven. divers in architectuur, schaal en maat. 

•	 Woningbouw overheerst.
•	 de nokrichting is overwegend loodrecht op de weg. 
•	 de bebouwing is gericht op het kanaal.
•	 de bebouwing vormt een wand zonder een duidelijke rooilijn.

•	 Woonwijk met blokvorming wegenpatroon rondom centraal 
gelegen school. 

•	 Bouwperiode 1950 tot heden; laatste uitbreiding nog in  
ontwikkeling.

•	 Rijtjeswoningen, dubbele woningen en vrijstaande woningen. In 
grootte en rijkdom van detaillering toenemend naarmate recenter 
gebouwd. 

•	 de vrijstaande verstrooide bebouwing langs het kanaal verdicht 
zich rondom de brug en de Kloosterdijk.

•	 Bedrijfsbebouwing, divers in architectuur, schaal en maat, over-
heerst het beeld.

•	 de bebouwing is gericht op het kanaal.
•	 de bebouwing vormt een wand zonder een duidelijke rooilijn.

•	 Bedrijfsbebouwing aan de Kloosterdijk uit alle naoorlogse 
perioden. Voornamelijk aan de zuidzijde van de weg. divers in 
architectuur, schaal en maat.

•	 noordzijde agrarisch karakter (ligt in gemeente Hardenberg).

lintbebouwing

overige bebouwing

overige bebouwing (groen)

Beerzerveld-Kloosterdijk

Kloosterdijk lintbebouwing

overige bebouwing Beerzerveld

Kloosterdijk overige bebouwing (groen)

Beerzerveld lintbebouwing

Water
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ambitie Beerzerveld-Kloosterdijk

1

1

niveau 0

niveau 1

•	 Behoud en versterking van de (cultuur)historische structuur en 
bebouwingskarakteristieken.

•	 Behoud en versterking van de verscheidenheid in architectuur in 
relatie tot de functies.

•	 extra aandacht voor reclame, winkelpuien, zorgvuldige detaillering 
en materiaalkeuze.

•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

•	 Basiskwaliteit handhaven.

0

•	 Behouden van de structuur, schaal en maat. Hierbij de individuele 
kwaliteit afstemmen op het lint als geheel.

•	 aandacht voor reclame, zorgvuldige detaillering en materiaal.
•	 Bijzondere bebouwing zorgvuldig behandelen.
•	 Behoud en versterking van de openbare ruimte.

•	 Behouden van de structuur, schaal en maat. Hierbij de individuele 
kwaliteit afstemmen op landelijke omgeving. 

•	 aandacht voor materiaalgebruik met voldoende profiel en            
gedekte kleuren. 

Kloosterdijk lintbebouwing

overige bebouwing Beerzerveld

Kloosterdijk overige bebouwing (groen)

Beerzerveld lintbebouwing
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Kernen

1

Structuur
•	 De structuur, positie en oriëntatie van de 

belendende bebouwing en in de directe 
omgeving zijn richtinggevend bij nieuwbouw.

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is helder vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) bij de 
bebouwing in de omgeving. 

Architectuurstijl en gevelcompositie 
•	 De architectuur is afgestemd op de bebouwing 

uit de omgeving. 
•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 

wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk. 

•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen 
en verhoudingen van gevelopeningen zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 De detaillering en het kleur- en 

materiaalgebruik zijn afgestemd op de 
bebouwing uit de omgeving. 

•	 Te felle of contrasterende kleuren zijn niet 
toegestaan.

Reclame 
•	 De reclame dient als zelfstandig element te 

worden vormgegeven, waarbij de maatvoering 
en detaillering zijn afgestemd op en 
harmoniëren met de gevel. 

•	 Eén uitsteekbord of één lichtbak haaks per 
gevel (op de begane grond) van maximaal 
60x60cm is toegestaan. 

•	 Evenwijdig aan de gevel is toegestaan: 
maximaal over 70% van de breedte, met een 
maximale hoogte van 40cm, in de vorm van 
losse (doos)letters in het platte vlak. 

 * voor grootschalige panden zijn maatoplossing mogelijk,  
 mits passend bij de architectuur van het pand en niet   
 overheersend ten opzichte van de omgeving. 
•	 Het totaal aantal reclame-uitingen aan de 

gevel bedraagt maximaal twee.

 Criteria  niveau 1



39//// Welstandsnota Ommen ////                                  //// i.s.m.   ////

Kernen

2

 Criteria  niveau 2
Structuur
•	 De structuur, positie en oriëntatie van 

de belendende bebouwing en de directe 
omgeving zijn richtinggevend bij nieuwbouw.

Hoofdvorm 
•	 De hoofdmassa is helder vormgegeven 

en passend (qua maat en schaal) bij de 
bebouwing in de omgeving. 

•	 In geval van uitbreiding, verbouw of renovatie 
wordt deze afgestemd op het bestaande 
bouwwerk.

Architectuurstijl en gevelcompositie 
•	 Iedere gevel heeft zijn eigen identiteit maar is  

passend in het straatbeeld. 
•	 Er is eenheid in de architectuur van de gehele  

gevel. 
•	 De gevelcompositie, de plaats, de afmetingen 

en verhoudingen van de gevelelementen 
(ramen, balkons etc.) zijn zorgvuldig op elkaar 
afgestemd.

•	 Bij verbouw en renovatie is de oorspronkelijke  
gevelopbouw, compositie en detaillering het 
uitgangspunt. Bij verbouw aan (voormalige) 
boerderijen blijft het onderscheid tussen 
voor- en achterhuis (woongedeelte en schuur) 
zichtbaar. 

Materiaal, kleurgebruik en detaillering
•	 Uitgangspunt is het oorspronkelijk kleur- en 

materiaalgebruik uit de omgeving.
•	 Vergelijkbare materialen zijn toegestaan, 

waarbij het gebruik van (bak)steen overheerst.
•	 In het centrum van Ommen is het gebruik 

van goedkoop uitziende materialen zoals 
volkernplaten, kunststoffen en dergelijke niet 
toegestaan. 

•	 De detaillering is zorgvuldig en afgestemd op 
de architectuur. 

Reclame 
•	 De reclame dient als zelfstandig element te 

worden vormgegeven, waarbij de maatvoering 
en detaillering zijn afgestemd op en 
harmoniëren met de gevel. 

•	 Eén uitsteekbord of één lichtbak haaks per 
gevel; (op de begane grond) van maximaal 
60x60cm is toegestaan. 

•	 Evenwijdig aan de gevel is toegestaan: 
maximaal over 70% van de breedte, met een 
maximale hoogte van 40cm in de vorm van 
losse (doos)letters in het platte vlak. 

•	 Het totaal aantal reclame-uitingen aan de 
gevel bedraagt maximaal twee; 

•	 De ramen mogen voor maximaal 10% beplakt 
worden met folie of reclame.

• Permanente reclame-uitingen op 
verdiepingen zijn niet toegestaan. 
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4. Algemene criteria
(alleen van toepassing voor niveau 1 en 2)

De algemene welstandscriteria die in deze paragraaf 
worden genoemd, richten zich op de zeggingskracht 
en het vakmanschap van het architectonisch 
ontwerp en zijn terug te voeren op universele 
kwaliteitsprincipes*.

Criteria voor architectonische kwaliteit 
(hardheidsclausule)
Het gebiedsgerichte beleid is altijd geldend voor 
vergunningplichtige bouwwerken in de gebieden 
waar welstandsbeleid van kracht is (niveau 1 en 2). 
Er zijn echter uitzonderingssituaties denkbaar waar 
de gebiedsgerichte criteria ontoereikend, onbruikbaar 
of niet van toepassing zijn. Dan wordt teruggevallen 
op algemene criteria. In onderstaande paragraaf 
zijn deze gevallen aangegeven en worden de 
toepassingsregels geduid. 

In positieve zin 
In bijzondere situaties wanneer een bouwplan 
afwijkt van het gebiedsgerichte beleid, maar door 
schoonheid, bijzonderheid, architectuur of structuur 
wél aan redelijke eisen van welstand voldoet, zal 
worden getoetst aan de algemene criteria. Zowel 
de initiatiefnemer, ontwerper of architect als de 
welstandsadviseur zal in dit geval gemotiveerd 
moeten aantonen waarom het plan op die plek wel 
architectonisch-stedenbouwkundig verantwoord is. 

In negatieve zin 
Ook kan het voorkomen dat plannen die tegemoet 
komen aan de gebiedsgerichte criteria toch een 
zodanig slechte kwaliteit hebben dat ze afbreuk 
doen aan hun omgeving. In die gevallen moet 
worden teruggevallen op de algemene criteria. De 
welstandsadviseur zal in dit geval gemotiveerd 
moeten aantonen waarom het plan op die plek 
architectonisch-stedenbouwkundig niet verantwoord 
is.

* De algemene welstandscriteria zijn verkort overgenomen uit 
het Basisstramien Gemeentelijke Welstandsnota van Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland en zijn gebaseerd
op de notitie ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over 
architectuurbeleid’ die prof. ir. Tj. Dijkstra schreef als 
Rijksbouwmeester in 1985.

Algemene criteria 

1. Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand mag worden verwacht dat de 
verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik 
ervan en de wijze waarop het gemaakt is, terwijl de 
vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en 
logica heeft.

Een bouwwerk wordt primair gemaakt om te worden 
gebruikt. Hoewel het welstandstoezicht slechts is 
gericht op de uiterlijke verschijningsvorm, kan de 
vorm van het bouwwerk niet los worden gedacht van 
de eisen vanuit het gebruik en de mogelijkheden die 
materialen en technieken bieden om een doelmatige 
constructie te maken. Gebruik en constructie staan 
aan de wieg van iedere vorm. Daarmee is nog niet 
gezegd dat de vorm altijd ondergeschikt is aan het 
gebruik of de constructie. Ook wanneer andere 
aspecten dan gebruik en constructie de vorm tijdens 
het ontwerpproces gaan domineren, mag worden 
verwacht dat de uiteindelijke verschijningsvorm een 
begrijpelijke relatie houdt met zijn oorsprong. Daarmee 
is tegelijk gezegd dat de verschijningsvorm meer 
is dan een rechtstreekse optelsom van gebruik en 
constructie.

2. Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 
welstand mag worden verwacht dat het een positieve 
bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare 
(stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden 
hogere eisen gesteld naarmate de openbare betekenis 
van het bouwwerk of van de omgeving groter is.

Bij het oprichten van een gebouw is sprake van het 
afzonderen en in bezit nemen van een deel van de 
algemene ruimte voor particulier gebruik. Gevels en 
volumes vormen zowel de externe begrenzing van 
de gebouwen als ook de wanden van de openbare 
ruimte die zij gezamenlijk bepalen. Het gebouw is 
een particulier object in een openbare context. Het 
bestaansrecht van het gebouw ligt niet in het eigen 
functioneren alleen, maar ook in de betekenis die het 
gebouw heeft in zijn stedelijke of landschappelijke 
omgeving. Ook van een gebouw dat contrasteert 
met zijn omgeving mag worden verwacht dat het 
zorgvuldig is ontworpen en de omgeving niet ontkent. 
Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve 
bijdrage levert aan de kwaliteit van de omgeving en 
de te verwachten ontwikkelingen daarvan. Over de 
wijze waarop dat bij voorkeur zou moeten gebeuren, 
kunnen, de gebiedgerichte welstandscriteria 
duidelijkheid verschaffen.
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3. Betekenissen van vormen in sociaal-culturele 
context
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van 
welstand mag worden verwacht dat verwijzingen en 
associaties zorgvuldig worden gebruikt en uitgewerkt, 
zodat er concepten en vormen ontstaan die bruikbaar 
zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit.

Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde 
regels. Als vormen regelmatig in een bepaald verband 
zijn waargenomen, krijgen zij een zelfstandige 
betekenis en roepen zij, los van gebruik en constructie, 
bepaalde associaties op. Pilasters in classicistische 
gevels verwijzen naar zuilenstructuren van tempels. 
Transparante gevels van glas en metaal roepen 
associaties op met techniek en vooruitgang. In iedere 
bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en 
associaties naar wat eerder of elders al aanwezig was 
of naar wat in de toekomst wordt verwacht. De kracht 
of de kwaliteit van een bouwwerk ligt echter vooral 
in de wijze waarop die verwijzingen en associaties 
worden verwerkt en geïnterpreteerd binnen het 
kader van de actuele culturele ontwikkelingen, zodat 
concepten en vormen ontstaan die bruikbaar zijn in 
de bestaande maatschappelijke realiteit. Zorgvuldig 
gebruik van verwijzingen en associaties betekent 
onder meer dat er een bouwwerk ontstaat dat integer 
is naar zijn tijd, doordat het op grond van zijn uiterlijk in 
de tijd kan worden geplaatst waarin het werd gebouwd 
of verbouwd.

4. Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke 
eisen van welstand mag worden verwacht dat er 
structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de 
aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. 

Een belangrijke eis die aan een ontwerp voor een 
gebouw mag worden gesteld is dat er structuur wordt 
aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt 
houvast voor de waarneming en is bepalend voor het 
beeld dat men vasthoudt van een gebouw. Symmetrie, 
ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken 
het voor de gemiddelde waarnemer mogelijk de grote 
hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde 
omgeving heeft, te reduceren tot een bevattelijk 
beeld. Het streven naar helderheid mag echter niet 
ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de 
waarnemer blijven prikkelen en intrigeren. Er mag 
best een beheerst beroep op de creativiteit van de 
voorbijganger worden gedaan. Van oudsher worden 
daarom helderheid en complexiteit als complementaire 
begrippen ingebracht bij het ontwerpen van 
bouwwerken. Complexiteit in de architectonische 
compositie ontstaat vanuit de stedenbouwkundige 
eisen en het programma van eisen voor het 
bouwwerk. Bij een gebouwde omgeving met een 
hoge belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit 
tegelijk aanwezig in evenwichtige en spanningsvolle 
relatie.

5. Schaal en maatverhoudingen
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen 
van welstand mag worden verwacht dat het een 
samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft 
dat beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en 
vlakverdelingen.

Ieder bouwwerk heeft een schaal die voortkomt 
uit de grootte of de betekenis van de betreffende 
bouwopgave. Grote bouwwerken kunnen uiteraard 
binnen hun eigen grenzen geleed zijn, maar worden 
onherkenbaar en ongeloofwaardig als ze er uitzien 
alsof ze bestaan uit een verzameling losstaande 
kleine bouwwerken. De maatverhoudingen van 
een bouwwerk zijn van groot belang voor de 
belevingswaarde ervan, maar vormen tegelijk één 
van de meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen 
van ontwerpen. De waarnemer ervaart bewust of 
onbewust de maatverhoudingen van een bouwwerk, 
maar waarom de maatverhoudingen van een bepaalde 
ruimte aangenamer, evenwichtiger of spannender 
zijn dan die van een andere, valt nauwelijks vast te 
stellen. Duidelijk is dat de kracht van een compositie 
groter is naarmate de maatverhoudingen een sterkere 
samenhang en hiërarchie vertonen. Mits bewust 
toegepast, kunnen ook spanning en contrast daarin 
hun werking hebben. De afmetingen en verhoudingen 
van gevelelementen vormen samen de compositie 
van het gevelvlak. Hellende daken vormen een 
belangrijk element in de totale compositie. Als 
toegevoegde elementen (zoals dakkapel, aanbouw, of  
zonnecollectoren) te dominant zijn ten opzichte van de 
hoofdmassa en/of de vlakverdeling, verstoren zij het 
beeld niet alleen van het object zelf, maar ook van de 
omgeving waarin dat is geplaatst.

6. Materiaal, textuur, kleur en licht
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen 
van welstand mag worden verwacht dat materiaal, 
textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk 
zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de 
omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan 
duidelijk maken.

Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding 
krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele en 
tactiele kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. De 
keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig 
niet meer beperkt tot wat lokaal aan materiaal en 
ambachtelijke kennis voorhanden is. Die keuzevrijheid 
maakt de keuze moeilijker en het risico van een 
onsamenhangend beeld groot. Als materialen en 
kleuren teveel los staan van het ontwerp en daarin 
geen ondersteunende functie hebben, maar slechts 
worden gekozen op grond van decoratieve werking, 
wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk 
doen aan de zeggingskracht van het bouwwerk. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van 
materialen en kleuren geen ondersteuning geeft 
aan de architectonische vormgeving of wanneer 
het gebruik van materialen en kleuren een juiste 
interpretatie van de aard en de ontstaansperiode van 
het bouwwerk in de weg staat.
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5. Excessenregeling
(alleen van toepassing voor niveau 1 en 2)

De gemeente heeft met deze welstandsnota regels 
voor het bevorderen en bereiken van de beeldkwaliteit 
vastgesteld en zal zich ook inspannen voor de 
naleving daarvan. Het is ongewenst dat er gebouwen 
ontstaan, welke in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand en door hun buitensporige 
uitstraling en verschijning hevige reacties oproepen.

Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar 
van een bouwwerk dat in “ernstige mate in strijd is 
met redelijke eisen van welstand” aanschrijven om die 
strijdigheid op te heffen. Hier voor moeten criteria in 
de welstandsnota opgenomen zijn. Voor de niveaus 
1 en 2 is de excessenregeling van toepassing. Deze 
excessenregeling is ook van toepassing op gebouwen 
en bouwwerken, welke in het verleden gebouwd zijn 
met vergunning en door ernstig verval of verandering 
hevige reacties oproepen. 

Criteria bij excessen
Er is sprake van een exces, indien een bouwwerk 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen 
van welstand. De gemeente Ommen hanteert bij 
het toepassen van deze excessenregeling het 
basiscriterium dat: 

Er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het 
uiterlijk die ook voor niet deskundigen duidelijk is en 
die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied. Het gaat hierbij om zaken die aantoonbaar 
ondeugdelijk van uitvoerig zijn, verloedering van de 
omgeving van het bouwwerk in de hand werken, of 
aanstootgevend zijn.

Vaak heeft dit betrekking op:
- het visueel of fysiek afsluiten van een 

bouwwerk voor zijn omgeving;
- het ontkennen of vernietigen van 

architectonische bijzonderheden bij 
aanpassing van een bouwwerk;

- armoedig materiaalgebruik;
- toepassing van felle of contrasterende kleuren;
- te opdringerige reclames;
- een te grove inbreuk op wat in de 

omgeving gebruikelijk is (zie daarvoor de 
gebiedsbeschrijvingen van hoofdstuk 3);

- verwaarlozing en verval.
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