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1. Visie op ruimtelijke kwaliteit in Ommen 

1.1 Ruimtelijke kwaliteit 
Voor de gemeente Ommen is ruimtelijke kwaliteit 
een belangrijke ambitie. Dit komt in de eerste plaats 
tot uiting in de bebouwde omgeving. Ruimtelijke 
kwaliteit is meer dan welstand alleen! De beleving 
van ruimtelijke kwaliteit is niet alleen een fysieke 
ervaring. Het ontstaat in de beleving van mensen 
en is het resultaat van menselijk handelen en 
natuurlijke processen. Dit resultaat is zichtbaar in de 
vorm van ankerpunten en bakens: een weg is mooi 
uitgevoerd en vormt een nieuw landschap om van 
te genieten. Bebouwing ligt op de goede plek, vormt 
een mooie rand om op uit te kijken en je kunt er 
prettig doorheen. De essentie van deze benadering 
van ruimtelijke kwaliteit is dan ook dat ontwikkelingen 
die tot de verbeelding spreken worden gestimuleerd. 
Ontwikkelingen die leiden tot een omgeving die klopt, 
iets toevoegt en een tijd mee kan: er is uitgehaald wat 
erin zit. 

Het basispalet van de gemeente is veelkleurig. Alle 
gebieden hebben een bepaalde karakteristiek en 
kenmerken, die met deze welstandsnota worden 
versterkt en vernieuwd. In deze benadering van de 
ruimtelijke kwaliteit, specifiek door de benadering 
vanuit de beeldkwaliteit, spelen verschillende gebieden 
en hun kenmerkende eigenschappen een belangrijke 
rol. 
Een aantrekkelijke beeldkwaliteit kan bijdragen aan het 
beleven en gebruiken van: 
 

1. Een aantrekkelijke leefomgeving
2. Een economisch waardevolle werkomgeving
3. Een aantrekkelijke omgeving voor recreatie en 

toerisme. 

Duurzaamheid is daarnaast een belangrijk 
onderliggend thema. In het licht van de beeldkwaliteit 
gaat dit verder dan het stimuleren van technische 
middelen zoals zonnepanelen. Duurzaamheid 
begint vooral bij een duurzame ontwikkeling van het 
gemeentelijk grondgebied in een overkoepelende visie, 
waarin woon-, werk-, natuur- en landbouwgebieden 
dusdanig hun plek vinden dat deze gebieden zich voor 
de lange termijn kwalitatief goed kunnen ontwikkelen. 
Duurzame stedenbouw en gebiedsontwikkeling 
worden daarmee een belangrijke speerpunt voor de 
gemeente. 

Visie op beeldkwaliteit 
De ruimte en haar kenmerken zijn niet statisch 
maar dynamisch. Nieuwe opgaven dienen zich aan. 
Opgaven zoals de leefbaarheid van het platteland of 
inbreidingen in kleine kernen. Het zijn opgaven met 
ruimtelijke impact, die vragen om een visie op de 
interactie tussen dynamiek en beeldkwaliteit.
Zo verdient een groot aantal toekomstige 
ontwikkelingen, zoals schaalvergroting van 
boerenerven, de toename van burgerwoningen op 
het platteland en de ontwikkeling van duurzame 
energieopwekking en energiebesparing de aandacht.
Met deze welstandsnota wordt ingezet op het 
leggen van nieuwe verbindingen tussen bestaande 
gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen, 
tussen oud en nieuw, tussen snel en traag, tussen 
rood en groen, tussen opbrengsten en kosten. De 
ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang te 
zetten waarbij elk project, elke ontwikkeling, bijdraagt 
aan de versterking van de beeldkwaliteit van de 
leefomgeving. Daarmee zullen de verschillende 
gebieden zich meer onderscheiden en krijgt elk gebied 
zijn eigen kleur (terug). Naast een aantrekkelijke 
en herkenbare leefomgeving zal dit in economisch 
opzicht een verhoging van de vastgoedwaarde voor 
eigenaren opleveren en zal de totale omgeving tevens 
aantrekkelijker worden op het gebied van recreatie en 
toerisme. 

1.2 Beeldkwaliteit in Ommen
Om de bestaande kwaliteiten van de gemeente te 
benoemen zijn deze eerst in kaart gebracht door deze 
te waarderen en vervolgens zijn er ambities voor deze 
gebieden bepaald waar het beleid uit voortvloeit. 

Waarden

Ambities

Beleid

wat is ‘t? wat kun je daarmee? hoe doe je dat? 

Schematische weergave van de werkmethode

Hiernavolgend wordt deze methode toegepast 
voor Ommen. In paragraaf 2 wordt vervolgens de 
waardering van Ommen inhoudelijk onderbouwd.
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1.3 Waardering 

Ommen kenmerkt zich door haar grote buitengebied 
en haar kernen. Dit betreft de kernen:

• Ommen
• Beerze
• Lemele 
• Vilsteren
• Witharen
• Beerzerveld-Kloosterdijk

In het buitengebied zijn de volgende gebieden te 
onderscheiden op basis van haar karakteristieken:

• Ontginningslandschap
• Essen-kampenlandschap
• Bos- en landgoederenzone

Binnen deze gebieden zijn er nog veel specifieke 
verschillen. Voorbeelden hiervan zijn de bijzondere 
plekken zoals de beschermde gezichten van 
Ommerschans of de kanaalbebouwing van 
Beerzerveld. Het zijn deze verschillen en contrasten 
die plekken hun eigen kleur geven. Voor alle gebieden 
is er onderscheid gemaakt in drie niveaus: 

• beeldbepalende elementen
• beeldondersteunende elementen
• indifferente elementen 

Daarbij is gelet op specifieke bebouwingsensembles 
zoals erfclusters, beeldbepalende bebouwing langs 
structuurdragers en andere unieke plekken. Analoog 
aan bovengenoemde waardering zijn hier onderdelen 
beeldbepalend of beeldondersteunend. Dit zijn 
bijvoorbeeld cultuurhistorisch waardevolle plekken 
of gebieden met bijzondere architectuur. De overige 
plekken tussen deze structuurdragers zijn vaak 
indifferent en kunnen zowel in Ommen als in de 
rest van Nederland voorkomen. Dit betreft voor het 
grootste gedeelte de vele recreatieterreinen die de 
gemeente rijk is. 

1.4 Ambitie 
De gemeente Ommen heeft een waardevol 
buitengebied dat een belangrijke rol speelt in de 
landbouwontwikkeling. Het buitengebied fungeert 
tevens als belangrijke pijler voor de recreatieve sector. 
De gemeente heeft de ambitie om deze belangrijke 
waarden zoveel mogelijk in stand te houden. Middels 
het bestemmingsplan is getracht om de verschillende 
gebiedskarakterstieken te behouden en te versterken. 
Daarom heeft het overgrote deel van de gemeente het 
ambitieniveau 1 gekregen. Veel bebouwing is immers 
kwetsbaar, omdat deze van alle kanten goed zichtbaar 
is. Binnen niveau 1 wordt geadviseerd over essentiële 
bebouwingsaspecten, zoals hoofdvorm, kleur en 
materiaal. Gevelindeling en detail zijn vanuit de grote 
schaal van het landschap minder goed waarneembaar. 
De beschermde gezichten krijgen in dit opzicht 
meer aandacht. Hier wordt wel tot in het detail 
gestuurd, vanwege het unieke karakter van deze 
plekken. Dit komt tot uiting in niveau 2, het hoogste 

welstandsniveau van de gemeente. 
Daarnaast kent de gemeente een groot aantal 
recreatiegebieden. Deze zijn vaak goed 
landschappelijk ingebed door de forse groenpartijen 
rondom de terreinen. Op deze manier hebben 
ze weinig invloed op de openbare ruimte. Met 
uitzondering van de entreegebieden is de ambitie 
om meer vrijheid te geven door deze gebieden 
welstandsvrij te maken: niveau 0. Daarbij is het wel 
van belang om middels ander beleid zorg te dragen 
voor de instandhouding van dit afschermende groen. 

De ambitie voor de kernen van Ommen concentreert 
zich op de plekken die er toe doen. De belangrijkste 
kenmerken van de gemeente zijn de structuren in het 
landschap. Dit geldt voor weg- en waterstructuren 
in de vorm van kanaaldorpen zoals Beerzerveld. 
Een belangrijke ambitie van dit welstandsbeleid is 
om deze structuren te versterken. Daarnaast komen 
er enkele belangrijke kern(es)dorpen voor in en 
rondom het Vechtdal, zoals Ommen en Lemele. 
Deze krachtige kernen zijn het behouden waard, 
maar vragen daarnaast om nieuwe impulsen die de 
kernkracht versterken. Op kleinere schaal komen er 
karakteristieke bebouwingsensembles voor rondom 
de oude essen van Beerze. Hier is de ambitie om 
de relatie met de es te versterken. In de kernen van 
Ommen en Lemele gaat de ambitie verder dan het 
versterken van de stedenbouwkundige structuur. Hier 
is tevens een hoge ambitie op gebouw- en detailniveau 
om de kernen extra uitstraling te geven. 

Naast de bebouwing is de openbare ruimte van 
wezenlijk belang voor de beeldkwaliteit. Versterking 
van het wegprofiel met karakteristieke bomenrijen, 
voorruimten en het straatmeubilair biedt kansen om de 
bestaande structuren te versterken. 
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1.5 Beleid

Drie niveaus van welstand 
De gemeente wil meer vrijheid voor burgers creëren, 
maar daarbij zeker niet de beeldkwaliteit loslaten. Dit 
wordt bereikt door kaders te stellen ‘waar het er toe 
doet’ en andere delen van de gemeente regelvrij te 
maken. 
Dit komt tot uiting in de toekenning van drie niveaus. 
Op de belangrijke plekken wordt door middel van 
welstand en bestemmingsplan gestuurd. De laag 
gewaardeerde plekken zijn welstandsvrij en daar 
is alleen het bestemmingsplan van toepassing. Op 
deze manier kan er gerichter worden gestuurd op 
beeldkwaliteit en tegelijkertijd een klantvriendelijke 
manier van werken ontstaan. Naast de diversiteit in 
de gebiedskwaliteiten binnen de gemeente is er een 
verschil in ambitieniveau. Het gewenste ambitieniveau, 
vertaald in verschillende gebiedsgerichte 
uitgangspunten, vormt een belangrijk uitgangspunt 
in de communicatie met de aanvrager. Het moet 
vooraf duidelijk zijn wat er gewenst en mogelijk is 
in het gebied waar de bouwplannen gerealiseerd 
gaan worden. Wij onderscheiden daarom in de 
welstandsnota drie niveaus van welstand als 
uitgangspunt voor het proces. 
•	 Niveau 0 (laag): geen eisen ten aanzien van 

welstand. Beeldkwaliteit wordt geregeld in het 
bestemmingsplan. 

•	 Niveau 1 (midden): specifieke ambitie ten 
aanzien van beeldkwaliteit, gericht op behoud 
van belangrijkste gebiedskenmerken van 
architectonische of landschappelijke aard. 
Inzet van een globale vorm van welstand met 
planbegeleiding naast het bestemmingsplan. 

•	 Niveau 2 (hoog): hoge ambitie ten aanzien van 
beeldkwaliteit, bij gebieden en/of locaties met 
een hoge architectonische en/of landschappelijke 
waarde. Inzet van welstand met een 
intensieve vorm van planbegeleiding naast het 
bestemmingsplan. 

Belangrijke voorwaarde voor deze manier van 
werken is de kwaliteit en de reikwijdte van de 
bestemmingsplannen en een integrale afstemming 
tussen welstandsbeleid, bestemmingsplan en 
aanpalende beleidsdocumenten. In de gebieden met 
niveau 0 en in mindere mate niveau 1, moeten goede 
stedenbouwkundige en landschappelijke onderleggers 
voor een groot deel zorg dragen voor behoud van 
de beeldkwaliteit. Voor de gebieden met een hoger 
ambitieniveau zijn er meer criteria van toepassing en is 
extra procesbegeleiding van belang.

2. Waardering van Ommen   

In deze paragraaf worden de verschillende gebieden 
in Ommen beschreven en daarmee gewaardeerd. 
Deze uitgebreide beschrijving vormt de onderbouwing 
van het onderdeel waardering in hoofdstuk 3 
gebiedsgericht beleid van de welstandsnota. 
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Waardering ontginningslandschap
Ontginningslandschap 

Het ontginningslandschap is een vlak, open 
en vaak grootschalig landschap. Het heeft een 
rationeel kavelpatroon en kent een ontginning die 
ontstaan is door vervening en heideontginningen. 
In landschappelijke zin zijn er verschillen tussen de 
open heide- en de veenontginningen zichtbaar. Dit uit 
zich met name in de wat ‘rijkere’ bebouwing van de 
veenontginngen. Dit beslaat echter maar een klein 
gedeelte van het ontginningslandschap. Daarom is 
gekozen deze in één gebied samen te voegen. 

Ontginningslandschap - Niveau 2

Ommerschans

Structuur
De Ommerschans was een vestingwerk in het 
tegenwoordige buurtschap Ommerschans/
Ommerveld. 
De schans werd omstreeks 1625 gebouwd om 
de noordelijke Nederlanden te verdedigen tegen 
plunderende troepen uit het zuiden. Rond 1650 werd 
zij verder versterkt. De schans maakte deel uit van 
een hele linie van verdedigingswerken, zoals De 
Lichtmis, Coevorden, Boertange en Bellingwolde. 
Begin 1800 verloor zij echter haar militaire 
betekenis en in 1819 werd in de Ommerschans een 
bedelaarskolonie gesticht door de Maatschappij van 
Weldadigheid, die het terrein in bruikleen kreeg. In 
1890 werd de bedelaarskolonie opgeheven. 

Vanaf 1894 werden de landerijen gebruikt door het 
iets noordelijker gelegen opvoedingsgesticht voor 
jongeren: Veldzicht in Balkbrug. Tegenwoordig staat 
in Balkbrug op de plaats van het opvoedingsgesticht 
de TBS-kliniek Veldzicht. Van de oorspronkelijke 
Ommerschans is weinig meer overgebleven dan een 
deel van de omgrachting. 
De structuur van de ontginning had een zo eigen en 
streng karakter, dat het gebied nog steeds herkenbaar 
is. Bij de inrichting werd over het gebied een streng 
rechthoekig patroon van wegen, vaarten en sloten 
gelegd, waarbij werd uitgegaan van de Dedemsvaart. 
Dwars op deze vaart liep een aantal noord-zuid 
vaarten met aan weerszijden een jaagpad of smalle 
weg. Tussen de kavels werden houtwallen aangelegd. 
Ter hoogte van de boerderijen lagen bruggen over de 

vaarten en sloten.
Veel van de houtwallen en strakke laanbeplanting is 
verdwenen en aan de rand van het gebied zijn nieuwe 
erven gesticht.
Het samenspel van bebouwing en groen dat voortkomt 
uit de historische aanleg van het gebied is echter nog 
altijd bepalend voor de structuur van het gebied.

Bebouwing
Langs de vaarten lagen 35 ontginningsboerderijen, alle 
van hetzelfde type en elk aangeduid met een nummer. 
De boerderijen lagen steeds op de kop van een smalle 
oost-west lopende eikenlaan, de nokken haaks op de 
weg, de voorgevels gericht naar de schans. 
De boerderijen staan met de voorzijde naar de 
weg gekeerd, waardoor ze dwars op de weg staan. 
Bij diverse boerderijen is er tussen het voorhuis 
en het schuurgedeelte een duidelijke scheiding, 
die tot uitdrukking komt door een krimp en door 
verschil in dakbedekking. De krimp houdt in dat het 
woongedeelte smaller is dan het schuurgedeelte. Het 
woongedeelte heeft pannen, het bedrijfsgedeelte riet 
of golfplaten. De plaats van de krimp en de scheiding 
in dakbedekking valt niet altijd samen. Achter de krimp 
staan de bijgebouwen.

Detaillering
De bebouwing heeft een rode tot bruine baksteen 
en houten kozijnen, met een sobere detaillering. De 
oorspronkelijke woningen van de notabelen zijn vaak 
wit gestuukt, rijker gedetailleerd en hebben vaak 
afwijkende kapvormen. De landbouwschuren zijn 
dikwijls in donkergroene damwand uitgevoerd met een 
antracietkleurige golfplaat op het dak.
Aan de Ommerweg staat in het bos verscholen 
het voormalige kerkgebouw van de strafkolonie 
Ommerschans.

Ommerschans
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Waardering ontginningslandschap
Ontginningslandschap - Niveau 1

Open heideontginningen

Structuur
Tot omstreeks 1850 bestond dit gebied uit grote en 
open heidevelden en moerassige gronden, zonder 
enige bebouwing. 
Door de opkomst van kunstmest was het mogelijk 
geworden om de heideterreinen te ontginnen. Hierdoor 
ontstond het heide- of veldontginningslandschap; een 
landschap dat wordt aangetroffen in het Ommerveld, 
het Arriërveld, het Beerzerveld en ten noorden en 
oosten van het Lemelerveld. 
Het Arriërveld behoorde tot de marke van de 
buurtschap Arriën. Na de ontginning van de heide is 
langs het Ommerkanaal een kleine kern ontstaan met 
ooit twee scholen.
Het zijn nu rationeel opgezette landbouwgebieden 
met een strak, blokvormig verkavelingspatroon en 
verspreide (agrarische) bebouwing. Zij kenmerken zich 
door grootschaligheid. 
De wegen en de percelen zijn strak en recht, de 
boerderijen liggen verspreid en meestal direct aan 
de weg. Sloten vormen de perceelscheidingen. 
Beplanting komt voor langs de wegen en op de erven, 
maar niet systematisch. Vanwege het open karakter is 
de bebouwing op de erven relatief goed zichtbaar. 

Bebouwing
De bebouwing staat dwars op of evenwijdig aan de 
weg, waarbij rekening is gehouden met de structuur 
van de verkaveling. De maat van de oorspronkelijke 
bebouwing is niet groot geweest, waardoor later de 
behoefte aan bijgebouwen toenam. Hooibergen zijn 
van oudsher kenmerkende bijgebouwen voor dit 
gebied. Deze en andere bijgebouwen staan doorgaans 
achter het voorhuis. Ze staan haaks op of evenwijdig 
aan het hoofdgebouw. 
Van oudsher zijn de boerderijen in dit gebied van het 
Hallehuis-type, maar er komen ook diverse andere 
typen boerderijen voor. Het Hallehuis heeft een 
zadeldak met lage goten en eventueel wolfseinden 
of een dakschild aan de achterzijde. De bebouwing 
bestaat vrijwel uitsluitend uit één bouwlaag met 
kap. De gevels hebben voornamelijk verticale 
gevelopeningen. In de achtergevel zitten de grote 
staldeuren. De gevelopeningen in andere gevels zijn 
relatief klein. De oude boerderijen steken klein af bij de 
grote, nieuwere schuren en stallen.
Bij verbouwing van de boerderij tot woning komt het 
bijgebouw vaak aan de woning vast. Er staan relatief 
weinig burgerwoningen in het gebied. 

Detaillering
De detaillering is sober. De toegepaste materialen zijn 
meestal rode of bruine baksteen, rode of grijze pannen 
of riet. De nieuwere schuren hebben dikwijls een 
donkergroene damwandplaat als gevel en antraciet 
golfplaat op het dak. De materialen zijn niet glimmend.

Opvallende elementen
Er zijn een aantal opvallende kenmerken in het gebied 
met heideontginningen. Schuin door het Arriërveld 
loopt het Ommerkanaal. In het Lemelerveld ligt het 
Overijssels kanaal. De kanalen hadden aan beide 
zijden jaagpaden, die nu meestal verhard zijn. De 
bebouwing richt zich op het kanaal en is over het 
algemeen kleinschalig.
Vinkenbuurt is een kleine buurtschap ontstaan tijdens 
de ontginning van het Varsenerveld in de vorige eeuw. 
Er is een kerk en een school. 
Het gebied kent een consequente beplanting van eiken 
langs de wegen. Een typische boerderij is hier die met 
de zogenaamde krimp tussen voor- en achterhuis.
In het gebied komen enkele industriële complexen 
voor:
• Het gascompressorstation,
• De asfaltcentrale Coevorderweg.
Deze complexen passen door hun schaal, kleur- en 
materiaalkeuze niet bij de karakteristieken
van het gebied.

Veenontginningen

Structuur
Twee relatief kleine gedeelten van de gemeente, 
één in het uiterste noordoosten en één in het uiterste 
zuidoosten, zijn ontgonnen volgens het veenkoloniale 
ontginningssysteem. Deze gebieden bestonden 
oorspronkelijk uit hoogveen. Vanaf 1850 begon men 
deze gebieden commercieel te vervenen. Voor het 
transport van het veen en de waterbeheersing werden 
kanalen en wijken gegraven. De verkaveling van de 
gebieden wordt gekenmerkt door rechte lijnen en grote 
blokvormige percelen of stroken: visueel open. Sloten 
zijn de perceelscheidingen. Bij de grote boerderijen 
staan opvallende solitaire bomen in de voortuin en er 
is soms sprake van Engelse tuinaanleg. De bomen 
bepalen mede het silhouet van de erven.

Bebouwing
De boerderijen staan op grote afstand van elkaar 
en zijn groot van schaal. Ze hebben grote en hoge 
kappen, voornamelijk zadeldaken. Daarnaast staan er 
kleinere voormalige landarbeiderswoningen.
Als gevolg van de grote schuren staan er weinig 
andere bijgebouwen op de erven. Alle bebouwing richt 
zich met de voorzijde naar de weg en op het erf is een 
rechthoekige ordening aanwezig.
Vele boerderijen hebben kenmerken van boerderijen 
uit Drenthe en Groningen. De voorhuizen hebben 
een verdieping. De kleine (arbeiders) woningen zijn 
ondergeschikt aan de boerderijen. De nieuwe schuren 
zijn langgerekt en relatief laag.

Detaillering
In de gevels van de boerderijen komen 
siermetselwerk, geveltekens en witte windveren voor. 
Verder zijn ze sober gedetailleerd en uitgevoerd in 
overwegend bruine baksteen. Op de daken liggen 
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Waardering ontginningslandschap

Stallen, Beerzerhaar

Groninger boerderij

Kloosterdijk
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ontginningslandschapWaardering
grijze of rode pannen. In het algemeen zijn 
de kleuren gedekt en passend in het landschap. 
De nieuwe schuren zijn overwegend gemetseld in 
rode steen of van groene damwand en hebben een 
donkergrijze golfplaat op het dak.

Opvallende elementen
Voor transport op het water en de waterbeheersing 
werd in 1859 het Overijsselsch Kanaal Almelo-De 
Haandrik gegraven. Ter weerszijden van het kanaal 
aan de jaagpaden werden boerderijen gebouwd. Het 
waterniveau van het kanaal is hoger dan het erachter 
gelegen land, waardoor de jaagpaden (nu wegen) op 
dijken liggen. De bebouwing staat laag op het niveau 
van het land of even hoog als de weg.
Ten oosten van Beerzerveld ligt de Stenendijk. Aan het 
einde van de Stenendijk ligt het landgoed Oldambt. De 
in Engelse cottagestijl ontworpen villa is gesitueerd in 
een volgens plan aangelegde tuin die geheel omgracht 
is.

Ontginningslandschap - Niveau 0 

Overige bebouwing
In het gebied liggen enkele recreatieterreinen. 
De bebouwing is hier overwegend kleinschalig. 
Grootschalige elementen zijn de centrale 
voorzieningen op de recreatie-terreinen.
In het gebied vinden we verder een grote diversiteit 
aan woningtypen. 
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essen-kampenlandschap
Essen-kampenlandschap 

Het essen-kampenlandschap ligt tegen de 
rivieruiterwaarden aan. Naast de essen zijn 
nederzettingen ontstaan die uitgegroeid zijn tot 
dorpjes, buurtschappen en gehuchten.

Essen-kampenlandschap - Niveau 2
De Noordzijde van het beschermde gezicht 
van Vilsteren maakt onderdeel uit van het 
bestemmingsplan buitengebied en is daarom ook hier 
in de welstandsnota opgenomen. Op basis van het 
beschermde gezicht is hier niveau 2 van toepassing. 
Voor de waardering van Vilsteren wordt verwezen 
naar pagina 26 van de toelichting. 

Essen-kampenlandschap - Niveau 1

Structuur
Het essen- en kampenlandschap heeft zich aan 
weerszijden van de Vecht en de Regge ontwikkeld. 
Het is ontstaan door agrarisch gebruik. De van 
oorsprong iets hogere gronden werden als bouwland 
in gebruik genomen. De lager gelegen gronden 
waren nat en werden gebruikt om vee te laten 
grazen. Op de grens van lagere en hogere gronden 
werden de boerderijen gebouwd en ontstonden de 
nederzettingen. De essen zijn open gebieden in een 
verder kleinschalig verkaveld landschap met een 
veelheid en variatie aan beplanting. De erfbeplanting 
van oude erven en de landschappelijke beplanting 
lopen vaak in elkaar over.
Op de essen zijn van oudsher geen markante 
perceelscheidingen geweest van beplanting. Door 
de ontstaansgeschiedenis is een landschappelijke 
structuur ontstaan met veel gebogen lijnen en 
hoogteverschillen. Het contrast met de open 
uiterwaarden is dan ook groot.
Het gebied ten noorden van de Vecht is tengevolge 
van intensief agrarisch gebruik landschappelijk minder 
goed bewaard gebleven dan het gebied ten zuiden 
van de Vecht. In het zuidelijk deel zijn daarom meer 
monumenten en andere karakteristieke gebouwen te 
vinden.
De boerderijen liggen soms geclusterd, soms 
verspreid rondom de es. In het kampenlandschap 
(Het Eerder Achterbroek) liggen de boerderijen 
meer verspreid. Behalve boerderijen komen er 
woningen, buitenhuizen en recreatiewoningen voor. 
De bebouwing lijkt schijnbaar ordeloos gesitueerd 
ten opzichte van de openbare weg. Veel oude 
erven liggen met de achterzijde naar de weg. Daar 
staan dan ook de bijgebouwen. De nieuwe erven 
liggen vaak met de voorzijde naar de weg en de 
bebouwing staat hier vaak loodrecht op de weg. Voor 
de boerderijen en bijgebouwen zijn overwegend 
natuurlijke materialen uit de streek toegepast.

Schets hallehuistype

Bebouwing 
De meeste voorkomende boerderij in het gebied is 
van het type Hallehuis (zie schets). Deze boerderijen 
hebben een zadeldak met lage goten en eventuele 
wolfseinden of een dakschild aan de achterzijde. 
Op de erven staan veel grote en kleine bijgebouwen, 
waaronder hooibergen, bakhuisjes en schaapskooien. 
Veel boerderijen zijn verbouwd tot woning met behoud 
van de karakteristieken.
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archem



12//// Welstandsnota Ommen ////                       //// i.s.m.   ////

Waardering essen-kampenlandschap

Detaillering
De boerderijen zijn opgetrokken uit donkere baksteen, 
hebben overwegend rieten daken of grijze dakpannen 
(of een combinatie van beide), witte windveren en 
kozijnen, groene deuren en soms luiken. Op de oude 
erven zijn de grote rieten daken dominant t.o.v de 
pannendaken. De bijgebouwen zijn uit diverse niet 
glimmende materialen opgetrokken. De woningen in 
het gebied hebben diverse stijlen, maar passen qua 
materiaalgebruik, soberheid en kleinschaligheid goed 
bij de boerderijen.
In het gebied komen verschillende buurtschappen en 
buitenplaatsen voor zoals Besthmen en Giethmen. In 
de buurtschappen heeft een beperkte verdichting van 
bebouwing plaats gevonden.

Besthmen bestaat uit een aantal hallenhuisboerderijen 
en een grote es op de flank van de 34 m hoge 
Besthmenerberg. Het buurtschap wordt in 1449 de 
buurtschap Besmanninck genoemd. Bekendheid heeft 
dit buurtschap verworven door de Besthmenerberg, 
aanvankelijk door de beweging van Krisnamurti 
georganiseerde ‘sterkampen’ en later door de 
padvinderskampen. In 1942 werd het sterkamp in 
gebruik genomen voor het Arbeitseinsatzlager Erika; 
het beruchte concentratiekamp.
Giethmen is een buurtschap gelegen ten zuidwesten 
van Ommen, op de linkeroever van de Regge. Tussen 

Ommen en Giethmen is nog een oud kerkepad 
aanwezig, het Giethmenerkerkpad, dat via het 
Giethmenerkerkbrugje de Regge oversteekt.
Varsen is van oorsprong een esdorp, met 
weidegronden langs de Vecht en een es op de 
hogere delen. In 1400 stonden in Varsen 11 
boerenhuizen. De havezathe De Arentshorst 
werd oorspronkelijk bewoond door een lid van de 
Ridderschap van Overijssel. In de 18e eeuw werd 
dit huis aangekocht door baron van Pallandt van 
Eerde, die hiermee ook het collatierecht in de kerk 
van Ommen verkreeg. Van deze havezathe is weinig 
meer over. Aan de noordzijde van het dorp ligt het 
Varsenerveld, vroeger een uitgestrekt heideveld dat 
tot de gemeenschappelijke gronden (marke) van 
Varsen behoorde. De heidevelden zijn in de eerste 
helft van de twintigste eeuw ontgonnen.
In het Varsenerveld bevindt zich nu het buurtschap 
Vinkenbuurt.
Arriën is een buurtschap ten oosten van de stad 
Ommen aan de noordzijde van de Overijsselse Vecht 
en van oorsprong een esdorp. Op de kaart uit 1915 is 
goed te zien dat de akkercomplexen op de
hoger gelegen es tussen de Vecht en het dorp liggen. 
De lagere marsgronden bij de Vecht zijn graslanden. 
Ten noorden van het dorp ligt het Arriërveld, een 
uitgestrekt heideveld dat tot de gemeenschappelijke 
gronden (marke) van Arriën behoorde. Deze gronden 
waren niet duidelijk begrensd. Ze liepen ongeveer tot 
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Waardering

arriën

essen-kampenlandschap
zover het zicht reikte. De heidevelden zijn in de eerste 
helft van de twintigste eeuw ontgonnen.
Stegeren is een oud buurtschap gelegen ten oosten 
van Ommen aan de noordzijde van de Overijsselse 
Vecht. In 1244 is er sprake van een boerscop 
Steygheren (buurtschap Stegeren). De verspreid 
liggende boerderijen worden met elkaar verbonden 
door de Stegerdijk, die doodloopt in een grote lus bij 
boerderij ’n Oeverdincken. Net als het iets westelijker 
gelegen Arriën is ook Stegeren van oorsprong een 
esdorp, met weidegronden langs de Vecht en een es 
op de hoger gelegen delen. Aan de noordzijde van 
het dorp ligt de buurtschap Stegerveld, vroeger een 
uitgestrekt heideveld dat tot de gemeenschappelijke 
gronden (marke) van Stegeren behoorde. Deze 
gronden waren aan de noordzijde niet duidelijk 
begrensd. De heidevelden zijn in de eerste helft 
van de twintigste eeuw ontgonnen. Het klooster 
Swartewater had daar een erve, dat later Praestink 
werd genoemd. Rond 1500 waren de bewoners van de 
meeste boerderijen reeds pachter.
Het overeenkomende kenmerk van de drie 
buurtschappen Varsen, Stegeren en Arriën is dat in het 
landschap het cultuurhistorische kenmerkende verschil 
tussen de essen, het dal van de rivier en de vroegere 
heidevelden, onduidelijk is geworden. Veel beplanting 
is verdwenen, het fijnmazig wegenverloop gewijzigd 
en de meeste bouwgronden zijn weilanden geworden. 
De boerderijen in de buurtschappen zijn deels nog in 

agrarisch gebruik of functioneren als woonhuis. De 
boerderijen staan schots en scheef ten opzichte van 
de weg.

Detaillering
De woonboerderijen hebben kleinere bijgebouwen 
die vaak aan de woning vast zijn gebouwd met 
tussenlid waarbij de hoofdvorm ( type Hallehuis) 
herkenbaar blijft. Er zijn in dit gebied ook veel grote 
landbouwschuren gebouwd. Kenmerkend zijn verder 
de vele bijgebouwen die in een losse strooiing op 
het erf staan. De oorspronkelijke boerderijen hebben 
een sobere detaillering en natuurlijke materialen en 
kleuren: donkere baksteen, riet of dakpannen, witte 
houten kozijnen en groene deuren. Rieten daken 
zijn dominant. De landbouwschuren hebben vaak 
damwand gevels en antracietkleurige golfplaat op 
het dak. In de tijd zijn diverse andere materialen 
(damwand, kunststof) en kleuren toegevoegd.

Essen-kampenlandschap - Niveau 0 

Overige bebouwing
In het gebied liggen enkele recreatieterreinen. 
De bebouwing is hier overwegend kleinschalig. 
Grootschalige elementen zijn de centrale 
voorzieningen op de recreatieterreinen.
In het gebied vinden we verder een grote diversiteit 
aan woningtypen. 
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Bos- en landgoederenWaardering
Bos- en landgoederen - Niveau 2

Een groot deel van de gemeente bestaat uit bos. Met 
name de droogste delen van de vroegere heidevelden 
zijn wegens de geringe landbouwkundige waarde 
bebost. Deze bossen (boswachterij Ommen, delen 
van het Vilstersche- en Giethmensche Veld en de 
Lemelerberg) zijn nu voor de recreatie van grote 
waarde. Een deel van het bos is onderdeel van 
de verspreid liggende landgoederen. Het was een 
essentieel onderdeel van het landgoed voor hout en 
jacht. De bossen hebben een grote natuurwaarde. Los 
verspreid liggen er woningen en recreatieterreinen. 

Bos- en natuurgebieden

Structuur
Dit gebied bestaat voornamelijk uit (naald) bossen 
die rond 1900 zijn aangeplant op stuifzand. Er zijn 
veel hoogteverschillen. Het is een besloten landschap 
dat zich uitstekend leent voor recreatie, maar ook 
natuurwaarden heeft. De bebouwing staat veelal 
tussen en onder de bomen en is niet of nauwelijks 
zichtbaar. In het gebied liggen veel recreatieterreinen, 
campings en bungalowparken.
Verder staan er woningen en enkele boerderijen.
Bij het kruispunt van de Hammerweg en de weg naar 
Lemele staat een molen.

Landgoederen

Structuur
Langs de Vecht en in het essen-kampenlandschap 
werden in het verleden diverse havezathes en 
buitenplaatsen gebouwd. Hiervan resteren nog 
Het Laer en Eerde (1715). Het huis Archem werd 
in 1925 gesloopt en vervangen. Kenmerkend bij 
de buitenhuizen is de parkachtige aanleg van de 
omgeving, met name bij Het Laer en Eerde.

Dit komt tot uitdrukking door een aanleg met lanen, 
waterpartijen, bospercelen en open ruimten.
Het “hoogtepunt in het park” is steeds het buitenhuis.

Bebouwing
De landhuizen hebben stadse allure met een 
architectuur kenmerkend voor de bouwtijd. Ze zijn zeer 
zorgvuldig en rijk gedetailleerd. De bijgebouwen zijn 
eenvoudiger in materiaal en details.
Huis Eerde met zijn bijgebouwen is rijksmonument.
De inrichting van de omgeving voor het huis vormt 
een opvallend element in de bosomgeving, door het 
contrast tussen het natuurlijke bos en de parkachtige 
aanleg van de tuinen.
Het Laer vormt een uniek gebied aan de rand van de 
kern Ommen. Ten oosten van het huis staat oude en 
nieuwe bebouwing, waaronder de Laarhoeve, die qua 
kleur en materialen is aangepast aan het landgoed.
Rond het huis Archem is een kleinschalige parkachtige 
aanleg te vinden. De bebouwing en directe omgeving 
is aangewezen als buitenplaats. Het huis Archem en 
de bijgebouwen zijn rijksmonument.
Het complex is van de openbare weg nauwelijks te 
zien.

Landgoed Het Laer
Op de plaats van Huize ‘t Laer, waar de Regge en de 
Vecht samenstroomden, heeft in de 13e eeuw een 
kasteel gestaan. Waarschijnlijk is dit kasteel volledig 
verwoest toen Reinolt van Coeverden zich in 1229 
onderwierp aan Bisschop Wilbrand van Utrecht. De 
omtrek van de oorspronkelijke gracht is nog te zien, 
direct links voor de brug over de Regge in de richting 
van Vilsteren. Een groepje eikenbomen en het restant 
van de gracht markeren deze plaats.
Voor het tegenwoordige Huis ‘t Laer zijn er twee 
versterkte kastelen geweest met die naam. Het slot 
‘t Laer was in 1380 een versterkt slot, door grachten 
omgeven. Het was eigendom van Jutte van Laer,
erfdochter van de oudste generatie, en Engelbert 

Het laer, ommen      Huis archem, archem
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Waardering
van Salne. Deze Engelbert van Salne maakte het de 
kooplieden, die met hun koopwaren (o.a. Bentheimer 
zandsteen) de Regge en de Vecht afkwamen erg 
lastig. Zijn tolheffing was voor de steden Kampen, 
Zwolle en Deventer en de bisschop van Utrecht een 
doorn in het oog. Een belegering en verwoesting van 
het kasteel waren het gevolg.
Bij het verdrag van verzoening, dat Engelbert op 25 
mei 1380 met de bisschop en de drie steden sloot, 
moest hij beloven voortaan niets meer vanuit z’n huis 
‘t Laer tegen de andere partijen te ondernemen. In 
1384 kwamen Engelbert en Jutte met de bisschop en 
de drie grote steden overeen ‘dat die hoffstede tot Laer 
ende voirgeborchte mit hoeren vesten ende begrepen, 
hoe dat gelegen is, dair wij plegen te woonen, slichten 
ende effen maken moegen tot alien tijden wanneer 
sij dat wilen.’ (vertaling: Het Laer met de bijgebouwen 
zoals het er ligt en waar wij wonen mag vlak en effen 
(gesloopt) gemaakt worden te allen tijde als wij dat 
willen). Ook moesten zij beloven, dat zij, en later
hun nakomelingen, geen nieuwe vesting noch aan 
de ene Vechtoever noch aan de andere Vechtoever 
zouden bouwen, tenzij de bisschop en de drie 
steden hiervoor hun toestemming gaven. Zijn zoon, 
Hendrik van Laer, moest in 1395 deze overeenkomst 
bevestigen.
In 1423 bekrachtigde Johan van Laer de schikking 
van zijn grootouders en van zijn vader Hendrik inzake 
het slot ‘t Laer. In 1439 bouwde Rudolf van Laer, met 
toestemming van de bisschop van Utrecht en de drie 
steden, het tweede huis ‘t Laer vlak bij de huidige brug 
over de Regge.
De tegenwoordige havezate Het Laer werd eind 1600 
gebouwd op de huidige plaats. In 1744 werd Het Laer 
door Jan Lodewijk graaf van Rechteren verbouwd tot 
een gebouw in Franse stijl. Het huis deed met name 
dienst als jachtslot. Het Laer stond in de Besthmer 
Marke. Een Marke is een vereniging van personen, 
die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom 
bezitten. De eigenaren hadden het recht van het 

Bos- en landgoederen

verschijnen op de landdagen, het recht van visserij op 
de Regge en de Vecht en een bank in de Nederlands 
Hervormde kerk in Ommen. Bovendien was Het Laer, 
samen met de havezaten Eerde en Arendshorst 
gerechtigd tot een voordracht voor een benoeming van
een predikant in Ommen. De Besthmer Marke heeft tot 
1853 bestaan.
Een belangrijk deel van de daarin gelegen gronden 
behoorde al in 1458 tot Huize ‘t Laer. In 1487 werd 
een plan tot verdeling der markegronden gemaakt en 
werden de gronden verdeeld onder de
daartoe gerechtigde boeren. De gemeente Ommen 
kocht in 1933 het huis met 56 ha grond. Sindsdien zijn 
de bossen toegankelijk voor wandelaars.

Landgoed Eerde
Aan de oostzijde van de Regge ligt het landgoed 
Eerde. Het tegenwoordige Eerde werd gesticht in 
1715, nadat Baron Werner van Pallandt in 1705 in het 
bezit kwam van het landgoed. Dit huis werd gesticht 
op de plaats, waar eerst een kasteel heeft gestaan. 
De eerste bewoner van dit kasteel, waarover weinig 
bekend is, was Evert van Essen (1366), gehuwd met 
Margarethe van Eerde. Hij was bekend als roofridder. 
Sinds 1934 is in het gebouw een internationale school 
gevestigd. Kenmerkend is de parkachtige aanleg 
van de omgeving. Dit komt tot uitdrukking door een 
aanleg met lanen, waterpartijen, bospercelen en open 
ruimten. Het ‘hoogtepunt’ in het park is het kasteel. De 
inrichting van de omgeving voor Kasteel Eerde vormt 
een opvallend element in de bosrijke omgeving door 
het contrast tussen de natuurlijke omgeving en de 
parkachtige aanleg van de tuinen bij het kasteel.
Opvallend element is het nieuwe schoolgebouw, 
geprojecteerd in de oostelijke moestuin. Het 
gebouw vormt een contrast met het kasteel door de 
lanschappelijke vormgeving. Het opgetilde maaiveld 
speelt in op de structuur van de tuinaanleg. 

landgoed eerde
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Waardering Bos- en landgoederen

landgoed eerde

Bos- en landgoederen - Niveau 1

Verspreid tussen de bossen, veelal op open plekken 
en weilanden, liggen enkele woningen. Het besloten 
landschap biedt er hier en daar een kijk op. De 
bebouwing is divers van architectuur en uitstraling. 

Bos- en landgoederen - Niveau 0

Recreatieterreinen

Structuur
De recreatieterreinen liggen voornamelijk in de 
(naald) bossen die rond 1900 zijn aangeplant op 
het stuifzand. Er zijn veel hoogteverschillen. Het is 
een besloten landschap dat zich uitstekend leent 
voor recreatie, maar ook natuurwaarden heeft. De 
bebouwing staat veelal tussen en onder de bomen en 
is niet of nauwelijks zichtbaar. In het gebied liggen veel 
recreatieterreinen, campings en bungalowparken.
Verder staan er woningen en enkele boerderijen.

Bebouwing
De bebouwing is, met name op de recreatieterreinen, 
kleinschalig. Grootschalige elementen zijn de 
centrale voorzieningen op recreatieterreinen. Op 
de nieuwe recreatieterreinen is de bebouwing nog 
samenhangend. 
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Het Vilsterseveld
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kern ommenWaardering
Ommen Kern - niveau 2

Ommen is ontstaan aan een doorwaadbare plaats in 
de Vecht. De ronde vorm van de historische kern is 
te herleiden tot de oude vestingwallen die tot 1518 de 
stadsgrenzen bepaalden. Die historie als vestingstad 
verklaart ook het fijnmazige stratenpatroon in het 
stadshart dat nog steeds grotendeels de historische 
structuur volgt. Een deel van de bebouwing aan de 
overzijde van de Vecht hoort zowel functioneel als 
ruimtelijk ook bij de historische kern. Deze bebouwing 
is gesitueerd rond de locatie van de oude brug.
Vanaf de zuidoever heeft men een fraai uitzicht op 
het stadje en zijn groene omgeving. De tegenstelling 
met het groene landschap langs de Vecht, de bossen 
en oevers en de villawijken aan de zuidzijde is groot, 
maar dat vormt juist de charme van Ommen en geeft 
de stedelijke kern tevens een landelijke allure. Die 
indruk wordt versterkt door de aanwezigheid van een 
aantal oude stadsboerderijen in het centrum. 

Het winkelhart
Het winkelhart wordt aan de noordzijde begrensd 
door de bebouwing aan de noordzijde van de 
Varsenerstraat, de Karnemelkstraat en het Vrijthof. 
Aan de zuidzijde ligt de Varsenerdijk. Kenmerkend 
voor het winkelhart is de kleinschaligheid. De 
smalle straatprofielen (soms bijna stegen) en het 
steenachtige karakter van de straten en pleinen geven 
het winkelhart, mede door de afwezigheid van groen, 
een stedelijke sfeer.

De historische panden hebben een breedte van 4 
tot 8 meter. Kenmerkend zijn de verticale geleding 
op straatniveau en driedeling op pandniveau in 
onderbouw, bovenbouw en kap. De hoogtes, schaal 
en maat van de panden variëren onderling sterk. Dit 
geeft een dynamiek aan het stadshart die positief 

ZIcht op ommen

werkt. De meeste panden hebben een kap. Kleur en 
materiaalgebruik is over het algemeen traditioneel: 
roodbruine baksteen, houten details en pannendaken. 

De meest recente invullingen vertonen een duidelijke 
schaalvergroting ten opzichte van de bestaande 
bebouwing. Hierdoor is op sommige plaatsen 
de samenhang verloren gegaan. Ook zijn vaker 
eigentijdse materialen en kleuren toegepast. Zo zijn 
recentere winkelpuien vaak in aluminium of kunststof 
uitgevoerd.

De overdaad aan reclame-uitingen, met name in de 
Brugstraat, geven een onrustig en rommelig beeld. 
Het zicht op de panden wordt ontnomen. Door de 
overdaad gaat het effect van de individuele reclames 
verloren. Ook is de gevelindeling op de begane 
grond (winkelpui) vaak niet afgestemd op de meer 
oorspronkelijke gevelindeling van de bovenverdieping.
In het noordelijke deel en langs de randen van het 
centrum is meer woonbebouwing te vinden. De 
straatwanden vertonen hier en daar gaten. De straten 
zijn breder met hier en daar groen. De bebouwing 
is 1 of 2 lagen met kap en gebouwd in traditionele 
materialen: baksteen, keramische pannen en houten 
kozijnen. 
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Opvallende elementen
In het voormalige gemeentehuis en aan de zuidzijde 
van de Vecht zijn enkele horecagelegenheden 
gevestigd. Hier is geen sprake van duidelijke 
straatwanden of een heldere rooilijn. Het gaat om 
voor dit gebied relatief grote panden van 2 of 3 lagen 
met kap en een meerzijdige oriëntatie. Het zijn oude 
gebouwen met een fraaie architectuur en traditionele 
materialen met nieuwe aanbouwen in diverse 
materialen en kleuren.
Rond de Markt staan enkele fraaie oude gebouwen 
zoals het voormalige gemeentehuis. Deze westflank 
van het centrum ondergaat de komende jaren een 
flinke transformatie. Aan de noordzijde staat een 
variatie aan naoorlogse nieuwbouw met grootschalige 
winkels.

Waardering kern ommen
Ten zuiden van de NH kerk ligt een klein pleintje waar 
geparkeerd wordt. Hier staat een fraaie pastorie uit 
het begin van de 20e eeuw. Aan de noordzijde ligt een 
plein met horeca (in de zomer terrassen) en winkels 
aan de westzijde. De bebouwing is hier traditioneel 
in hoofdvorm, materialen en kleuren: rode baksteen 
en dakpannen. De puien op de begane grond zijn 
grotendeels van recentere data. In het verlengde van 
de Brugstraat staat het fraai gerestaureerde pand 
van de voormalige boekhandel Van Eerten. Het pand 
is door zijn bijzondere kleur een blikvanger in de 
binnenstad.
Ten oosten van de kerk staat nieuwbouw die is 
aangepast in hoofdvorm en schaal aan de tradtionele 
bebouwing van de kern. Materialen en kleuren wijken 
hier echter van af. 

Belangrijke herkenningspunten in het centrum vormen 
de torens van de drie kerken, de twee molens op 
beide oevers en het voormalige gemeentehuis.
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kern ommenWaardering
(Historische) invalswegen - niveau 1 
 
Ommen bezit een aantal kenmerkende  
bebouwingslinten langs de oude uitvalswegen. Zij 
bepalen nog in grote mate het karakter van Ommen, 
omdat het vaak oude verbindingswegen naar 
omliggende plaatsen betreft. De groei van Ommen 
was lange tijd geconcentreerd aan en langs deze 
invalswegen. Deze historische invalsroutes zijn nog 
steeds bepalend voor de ruimtelijke structuur
van Ommen. Sommige hebben nog steeds een 
belangrijke verkeersfunctie.
De sfeer van de invalswegen wordt in belangrijke
mate bepaald door bebouwing die bestaat uit
vrijstaande gebouwen met een representatieve gevel
op de straat gericht. Daarbij is er overwegend 
sprake van zorgvuldig materiaalgebruik en verfijnde 
detaillering. Hoewel er geen sprake is van een 
eenduidige bebouwing, is er wel sprake van een 
herkenbare bebouwingswand. De bebouwing stamt 
uit verschillende tijden en bepaalt in hoge mate het 
karakter van de plek. Relatief veel bebouwing dateert 
uit de periode 1850 – 1940. Langs deze invalswegen 
liggen diverse buurtgebonden voorzieningen, zoals 
scholen, wijkcentra en bovenwijkse voorzieningen 
als winkels. Dergelijke voorzieningen zijn essentieel 
voor het karakter en de beleving. Zij zijn doorgaans 
individueel vormgegeven en wijken ook naar hun maat 
en schaal af van de gebiedskarakteristieken in hun 
omgeving, maar zijn als solitair element zorgvuldig 
vormgegeven. Grotere bouwwerken hebben 
doorgaans een grotere voorruimte. Elke weg heeft zijn 
eigen karakter. 
 

Vilsteren

• De Balkerweg is een belangrijke invalsweg die 
op verschillende plekken nog ontwikkelings-
mogelijkheden heeft. De Balkerweg heeft het 
karakter van een brede groene laan, geflankeerd 
door bedrijfspanden en kantoren. Op het 
nieuwe bedrijventerrein wordt deze ontwikkeling 
voortgezet. 

• Langs de Slagenweg staat een aantal fraaie 
bedrijfsgebouwen met een meer representatieve 
architectuur. De bebouwing ligt vrij in een groene 
setting. 

• De Hardenbergerweg is een oude uitvalsweg met 
bebouwing uit verschillende perioden. Beginnend 
met 19e eeuwse tot recentere bebouwing 
naarmate de afstand tot de stadskern toeneemt. 
Momenteel is de weg vooral een doorgaande 
fietsroute en voor de ruimtelijke beleving van de 
stad steeds minder van betekenis. 

• N 340 :Varsenerdijk en Coevorderweg. Dit is 
de voormalige hoofdweg waarlangs de nodige 
grotere bebouwing is geplaatst. De weg zelf levert 
nauwelijks een bijdrage aan de stedelijke structuur 
van Ommen. De weg scheidt ter plaatse van het 
centrum de stad van de Vecht.

• Stationsweg-Hammerweg. Een uitvalsweg met 
een sterk groen karakter. Hier komt hoofdzakelijk 
vrijstaande bebouwing voor, vooral veel 
woonbebouwing uit het begin en het midden van 
de 20e eeuw. Rondom het station vind enige 
verdichting plaats.

• Schurinkstraat. Historische uitvalsweg van 
Ommen. Diverse bebouwing komt hier voor met 
soms nog voormalige boerderijen. Naarmate 
de afstand tot de stadskern toeneemt wordt de 
bebouwing grootschaliger.
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kern ommenWaardering
Grootschalige bebouwing in het groen
Niveau 1

Structuur
De bovenwijkse voorzieningen zijn geconcentreerd 
op vier locaties: te weten de gebieden rond 
“Oldenhaghen” en de “Stadshaghen”, het 
voorzieningengebied in Alteveer en het gebied rond 
het gemeentehuis. Dit laatste gebied is het grootst en 
ligt centraal in de stad. Dit deel is in zichzelf gekeerd 
door de beperkte toegankelijkheid. Veel aandacht is 
besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. 
Deze is op sommige delen behoorlijk groen van 
karakter. Er staat een aantal gebouwen waarin zich 
publieke functies bevinden.
Tussen de N34 en Den Lagen Oordt is een 
concentratie van verzorgingshuizen en zorgwoningen 
te vinden. Bij de nieuwe wijk Alteveer is een 
voorzieningenstrook met o.a. een school, een 
verzorgingshuis, een sportzaal, een kinderopvang en 
een supermarkt.

Grootschalige bebouwing in het groen

Bebouwing
Elk gebouw is uniek met als algemeen kenmerk een 
hoogwaardige architectuur. In het centrale deel en 
in Alteveer bestaan de gebouwen uit maximaal 3 
bouwlagen, merendeels voorzien van een plat dak. 
Ze zijn over het algemeen alzijdig georiënteerd. De 
gebouwen langs de N34 e.o. zijn over het algemeen 
hoger. Het meest opvallende voorbeeld aan de 
westzijde van Ommen is de serviceflat Stadshagen. 
Het is door zijn hoogte een opvallend element.

Detaillering
De entreepartijen worden met diverse stijlmiddelen 
herkenbaar benadrukt. Over het algemeen is sprake 
van een hoge kwaliteit van detaillering. Er is een 
grote diversiteit in materiaal- en kleurgebruik, maar de 
gebouwen zijn op zichzelf samenhangend ontworpen.
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Alteveer - niveau 1

Structuur
Alteveer is een jonge uitbreidingswijk van Ommen, 
gebouwd vanaf de jaren 1980. De wijk wordt begrensd 
door het bedrijventerrein en de Haarsweg aan de 
oostzijde. De bebouwing bestaat uit individuele 
vrijstaande woningen en projectmatige bouw. De 
wijk is met beeldkwaliteitplannen tot stand gekomen. 
Hierdoor is er de nodige samenhang ontstaan in 
het bebouwingsbeeld van de diverse clusters. Door 
de diversiteit van de clusters onderling is het beeld 
levendig. Doorgaand verkeer wordt uit de wijk 
geweerd en parkeren gebeurt overwegend op eigen 
erf. De wijk is op bovenstaande aspecten hoger 
gewaardeerd dan de overige woonwijken. Vanwege 
de soms specifieke architectuur op clusternivau is 
extra aandacht voor aan- en uitbouwen vereist. Om de 
bestaande kwaliteiten te behouden en versterken is 
gekozen voor het ambitieniveau 1. 

Bebouwing
Er bevinden zich enige rijtjeswoningen, twee-onder-
één kap woningen en veel vrijstaande woningen. 
Het meest voorkomende type kent één of twee 
bouwlagen met een kap. De bouwstijlen zijn 

divers, net als het kleur- en materiaalgebruik. De 
architectuuropvattingen uit de verschillende bouwjaren 
en beeldkwaliteitplannen zijn goed herkenbaar in de 
verschillende deelgebieden. 
Het materiaalgebruik is overwegend traditioneel: 
baksteen en pannen. Kleuren verschillen onderling.
De Oude Vlierweg is een rustig, door bomen 
omzoomd laantje. Hoewel nu opgenomen in een 
nieuwe woonwijk, is de weg nog goed herkenbaar als 
een oude route. Er langs bevinden zich vrijstaande 
woningen, sommige hebben tevens een achtergelegen 
bedrijfsruimte/hal.
Langs de Slagenweg bevinden zich enkele 
appartementengebouwen. Kleur en vorm zijn 
zorgvuldig op elkaar en de achterliggende wijk 
afgestemd. 
Alteveer 5 en 6 zijn de laatste fasen van de wijk aan de 
rand van het Ommer bos. Hier is een grotere diversiteit 
aan architectuur te zien, soms van hoog niveau. 
Kleur- en materiaalgebruik verschillen per woning. 
Traditionele materialen en details overheersen. 

kern ommenWaardering

Bijzondere architectuur divseriteit in de laatste fase van de wijk alteveer
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Overige bebouwing 
Wonen en bedrijventerrein - niveau 0

Wonen
Rondom de historische kern van Ommen zijn in de 
loop van de 20e eeuw verschillende woonwijken 
verrezen. Deze weerspiegelen de economische 
situatie en de architectuuropvattingen uit hun eigen 
tijd, maar zijn niet specifiek voor Ommen en derhalve 
laag gewaardeerd. 

Direct rondom de stadskern zijn tuindorpachtige 
arbeiderswoningen uit de vroege 20e eeuw te vinden. 
Rondom deze gebieden liggen wijken uit de 
wederopbouw met sobere rijtjeswoningen in haakse 
stratenpatronen. Na de wederopbouw volgen de 
ruimere woningen in rechte straten en grote blokken 
met vaak de typische metselwerk-met-puien gevels uit 
de jaren 1960. 
Het noordelijke deel van de Dante is gebouwd rond 
de jaren 1970 en kent de voor die tijd typische 
woonervenstructuur, waardoor achterzijden 
van woningen vaak aan de doorgaande routes 
liggen. Deze structuur heeft zijn typische eigen 
stedenbouwkundige problematiek. De woningen zijn 
grotendeels gerangschikt in korte rijtjes of als dubbele 
woningen.
Het zuidelijke deel van de Dante is in vervolg hier op 
gebouwd in meer rechte stratenpatronen en bestaat 
voor het grootste deel uit dubbele woningen. De 
bebouwingsdichtheid is hier hoger.
Parkeren gebeurt in beide delen in hofjes of op 
eigen terrein. De straten zelf zijn grotendeels vrij van 
geparkeerde auto’s. Het straatbeeld oogt hierdoor 
ruim en rustig. Zeker in de zomer voert het groen de 
boventoon.
In Ommen Zuid overheerst het groene karakter. 
Verschillende woonbuurten zijn gesitueerd rondom 
de Stationsweg en de Hammerweg. De bebouwing is 
voornamelijk vrijstaand op forse kavels met tuinachtig 
karakter. In deze omgeving zijn enkele bijzondere 
gebieden te vinden, zoals de Edithhof, de Wolfskuil en 
de omgeving van het Station, dat nogal ongebruikelijk 
ver van het stadscentrum ligt.
De woningen liggen goed zichtbaar en zijn gericht op 
de openbare weg. Er is een variatie aan bouwstijlen, 

afhankelijk van de tijd waarin de woning is gebouwd: 
zoals bungalows, landhuizen en moderne villa’s. 
Kleur- en materiaalgebruik verschillen per woning. 
Traditionele materialen en details overheersen, hoewel 
er ook hedendaagse details te vinden zijn.

Bedrijventerreinen
Het oudste bedrijventerrein bevindt zich te midden 
van woonbebouwing. Enkele doorgaande wegen 
doorkruisen het gebied. De ontsluitingsstructuur is 
helder van opzet. De inrichting van de openbare 
ruimte is functioneel. 
In Alteveer (het nieuwere deel) is meer aandacht 
besteed aan een consequent en zorgvuldig ontwerp 
van de openbare ruimte. Voor het nieuwe terrein 
op de plaats van het sportpark “de Rotbrink” is een 
beeldkwaliteitplan opgesteld ten behoeve van de 
inrichting van het nieuwe bedrijventerrein. Zie hiervoor 
BKP de Rotbrink. 
Het groen heeft alleen langs de randen van de 
bedrijventerreinen een structurerend karakter. De 
overgang naar de woonwijken is overwegend abrupt. 
In Alteveer is de bebouwing kleinschaliger met een 
hogere dichtheid. De bebouwing van de Larcom vormt 
door zijn grote schaal een uitzondering in Alteveer. 
Deze bebouwing bepaalt ook het aanzicht van dit 
deelgebied.

Bebouwing
In Alteveer zijn veel bedrijven met een 
bedrijfswoning. Ook langs de Eskampweg staan 
enige bedrijfswoningen. Aan de Vermeerstraat zijn 
de bedrijfswoningen aan de zijde van de woonwijk 
geplaatst. De bedrijfshallen bestaan uit één bouwlaag, 
soms met een voorbouw met een kantoor.
Op de nieuwere bedrijventerreinen zijn met name 
langs de ontsluitingswegen gebouwen met een relatief 
hoge architectonische kwaliteit verrezen. 

Detaillering
De bebouwing is functioneel en meestal weinig 
representatief. De vormen, materialen en kleuren zijn 
divers: overwegend metalen gevels en daken in grijze 
tinten. De woningen bestaan overwegend uit baksteen 
met pannen.

kern ommenWaardering
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Beerze beschermd gezichtWaardering
Beerze (beschermd gezicht) - niveau 2 

Structuur
Dit buurtschap ligt in het essen-kampenlandschap aan 
de zuidzijde van de Vecht. Het is ontstaan in een grote 
meander van de Vecht en is gedeeltelijk omgeven 
door bos. 
Rondom en door het buurtschap liggen met bomen 
begeleide bochtige wegen, houtwallen en kleine 
bospercelen. Er is weinig erfbeplanting. Hierdoor is 
het landschap een afwisseling van open en besloten 
ruimten. Het buurtschap en de directe omgeving is als 
beschermd dorpsgezicht aangemerkt.

Bebouwing
De bebouwing ligt in clusters en bestaat voornamelijk 
uit (voormalige) boerderijen op erven waarvan de 
oorspronkelijke structuur veelal behouden is. De erven 
liggen schots en scheef langs de openbare weg; soms 
met de achterkant, soms met de zijkant en een enkele 
keer met de voorzijde naar de weg. Door de open 
erfinrichting is dit goed zichtbaar.
De oudere boerderijen zijn als het ware één familie. 
Het meest voorkomende type is het Hallehuis-
type. Een boerderij met een groot dakvlak en erg 
lage goten. Soms met wolfseind. De vorm van de 
bijgebouwen is divers en ze staan als losse elementen 
op de erven. Aan de hoofdgebouwen zijn weinig aan- 
en uitbouwen gerealiseerd. De boerderijen zijn over 
het algemeen nog zeer gaaf.

Beerze

De boerderijen hebben een herkenbare symetrische 
voor- en achtergevel, met aan de voorzijde enkele 
grote ramen met staande roedeverdeling en een 
asymetrisch geplaatste voordeur. De achterzijde 
bestaat vaak uit een grote staldeur in het midden met 
2 kleinere deuren aan weerszijden. Het onderscheid 
tussen voor- en achterhuis is in de meeste oude 
bebouwing nog zeer goed herkenbaar. Op boerderijen 
van recentere datum komen ook zadeldaken en 
houten geveltoppen voor.
Markant zijn de zwart geteerde houten schuren met
gevlochten stro op de nok en onder de dakrand. 
De boerderijen liggen veelal met de achterzijde (het
bedrijfsgedeelte) naar de weg. 

Detaillering
De gebouwen zijn hoofdzakelijk opgetrokken uit 
donkerrode baksteen, met steile, grote rieten 
schildkappen, soms ook pannen. Zij hebben wit 
geschilderde windveren en kozijnen. De deuren zijn 
standgroen. De detaillering is sober. Bijgebouwen 
hebben soms donkere golfplaat en een (zwarte) 
houten betimmering. 
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lemeleWaardering
Lemele - Niveau 1

Structuur
Lemele is een esdorp met oorspronkelijke veel 
verspreid liggende bebouwing, gegroeid bij de kruising 
van twee doorgaande wegen. De structuur, met 
de grote open es op de flank van de Lemelerberg, 
de lager gelegen weilanden langs de Regge en de 
bebouwing daartussen, is nog duidelijk herkenbaar. 
Rond de kruising zijn drie naar binnen gekeerde kleine 
woonwijken gebouwd. Vanaf buiten het dorp is er een 
goed zicht op de bebouwing langs de rand. Met name 
de nieuwste uitbreidingen vallen daarbij op. Langs 
de doorgaande wegen is tussen de bebouwing door 
steeds zicht op het landschap.

Bebouwing
De oude erven worden door eiken omgeven en zijn 
met de achterzijde schuin naar de openbare weg 
geplaatst. Hierdoor staan de bijgebouwen veelal ook 
aan de weg. Deze zijn divers van vorm en grootte. 
Nieuwere bebouwing staat meestal loodrecht op de 
weg. Bijgebouwen zijn hier meestal aangebouwd. De 
kerk, de school, zaal Dijk en de ouderenhuisvesting 
(Dooweg) vallen op door schaal, gevelindeling en 
materiaalgebruik. Deze gebouwen zijn uitzonderingen 
in het dorp en geven uitdrukking aan hun functie.

Lemele - Niveau 0

Structuur
Rondom de historische wegen van Lemele zijn in 
de loop van de 20e eeuw verschillende woonwijken 
verrezen. Deze weerspiegelen de economische 
situatie en de architectuuropvattingen uit hun eigen 
tijd, maar zijn niet specifiek voor Lemele en derhalve 
laag gewaardeerd. 

lemele

De woonwijken rond de kruising bestaan uit 4 delen 
(kwadranten):
• Gebied 1 (noordelijk kwadrant) wordt gekenmerkt 

door rijtjeswoningen met een minderheid aan 
twee-onder-éénkappers en vrijstaande woningen. 
De wijk oogt vrij stenig. De hoofdvorm en 
gevelindeling van de bebouwing zijn eenvoudig. 
De stijl is typisch jaren 1960. Rood metselwerk   
en rode dakpannen overheersen. 

• Gebied 2 (westelijk kwadrant) is het oudste 
gebied en wordt gekenmerkt door twee-onder-
één-kappers en vrijstaande woningen. Het 
groen is bepalend voor het aanzicht. De stijl 
van de woningen loopt uiteen, evenals het 
materiaalgebruik en de kleuren.

• Gebied 3 (zuidelijk kwadrant) kenmerkt zich door 
veel twee-onder-één-kap woningen. De stijl is 
divers, evenals de toegepaste kleuren. Baksteen 
als gevelmateriaal en (beton)pannen op het dak 
overheersen.

• Gebied 4 (oostelijk kwadrant) is het in 2007 tot 
stand gekomen uitbreidingsplan. De architectuur 
van de meeste woningen in dit gebied is 
geïnspireerd op architectuur uit de jaren 1930.

Detaillering
De bebouwing is meestal opgetrokken in rode, bruine 
of gele baksteen met zwarte of rode dakpannen en 
houten kozijnen.
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Vilsteren beschermd gezichtWaardering
Vilsteren - Niveau 2

Structuur
De oude bebouwing ligt voornamelijk tussen de open 
ruimten van de essen. Boerderijen zijn dominant 
aanwezig. Ten zuiden van de weg is het landhuis 
gebouwd. Aan de Vilsterseweg zijn woningen 
gebouwd, waardoor er een bebouwingslint is 
ontstaan. Ten zuiden van het lint aan de Gravendijk is 
recenter een kleine nieuwbouwwijk gebouwd. Deze is 
grotendeels omgeven door hoogopgaande beplanting. 
Het dorp en de directe omgeving is als beschermd 
dorpsgezicht aangemerkt. Het karakter van het dorp 
is landelijk, met een brink (het driehoekige weiland) 
midden in het dorp. Het aanzien is sterk door het 
landgoed bepaald. Veel erven worden door een 
beukenhaag afgescheiden van de openbare ruimte.

Bebouwing
Het meest voorkomende type boerderij in Vilsteren 
is het Hallehuis. Dit type heeft een zadeldak met 
eventueel wolfeinden of een dakschild aan de 
achterzijde.
De meeste boerderijen liggen met de achterzijde naar 
de openbare weg. Hoofdgebouw en bijgebouwen 
vormen meestal een duidelijke eenheid, zowel in 
vorm als in materiaal en kleur. De gebouwen zijn qua 
maat, schaal en architectuur verschillend. De vorm en 
grootte van de bijgebouwen zijn zeer divers. Ze staan 
in een los verband op het erf. 
Veel boerderijen zijn verbouwd tot woning. Opvallend 
element is het Huis Vilsteren (1907) met een 
rentmeesterskantoor en dienstwoningen. Het is 
omgeven door een tuin en een parkbos. Een ander 
bijzonder ensemble vormt de kerk (1897) met pastorie 
en begraafplaats, de school met schoolplein en 
onderwijzerswoning en enkele bedrijven, waaronder 
een restaurant.

Vilsteren

Detaillering
Nagenoeg alle gebouwen zijn opgetrokken uit 
donkere baksteen. De kappen zijn met riet, rode of 
grijze pannen gedekt. Het landhuis, de kerk en de 
pastorie zijn rijk gedetailleerd. De boerderijen en 
diverse woningen hebben luiken met de kleuren 
van het landgoed. De windveren en kozijnen zijn 
crèmewit geschilderd en de deuren donkergroen. De 
bijgebouwen bij de boerderijen zijn dikwijls voorzien 
van zwarte betimmering. De woningen zijn uitgevoerd 
in rode baksteen en een donkere dakpan. 

Vilsteren - Niveau 1

Structuur
In het oudste deel van de nieuwe woonwijk zijn de 
huizen en de percelen klein. Er staan twee-onder-
één-kap woningen en geschakelde woningen. In het 
jongere deel zijn de woningen en kavels groter. De 
meest recente woningen zijn vanaf de Vilsterse Weg 
zichtbaar en zoeken qua architectuur meer aansluiting 
bij de bebouwing in de kern. Het landgoedkarakter 
leidt hier en daar tot bijzondere ornamenten en 
detaillering. 
Deze wijk heeft heeft ambitieniveau 1 gekregen, 
omdat de wijk ruimtelijk onderdeel uit maakt van de 
kern Vilsteren en het beschermd gezicht. Op deze 
manier kan er beter op de ruimtelijke samenhang 
worden gestuurd. 
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WitharenWaardering
Witharen - Niveau 1

Structuur
Witharen is gebouwd op een zandrug in een vlakke 
omgeving. Op deze rug zijn bebouwingslinten van 
boerenerven ontstaan. Dwars op de zandrug loopt de 
Balkerweg; de verbinding tussen Ommen en Balkbrug. 
Waar deze weg de zandrug kruist is bos aangeplant. 
Witharen bestaat uit een lint met één rondlopende 
zijstraat die de kerk inkadert.
Het oostelijke deel van de Witharenweg is een lint met 
een besloten karakter, als gevolg van diverse kleine 
bospercelen tussen de bebouwing. Op de rest van 
de Witharenweg en De Haar is tussen de bebouwing 
steeds zicht naar de omgeving mogelijk. 

Bebouwing
Aan de noordzijde van het lint werd aan de weg een 
tolhuis gebouwd (rijks- en provinciaal monument). 
Dit tolhuis heeft nog steeds visueel een poortfunctie. 
Aan de oostzijde van de weg is een klein los lint van 

Witharen

bebouwing afgewisseld met bospercelen ontstaan, 
grotendeels in één rooilijn. Het schoolcomplex ligt als 
enige achter deze rooilijn. 
Aan de westzijde staat, omgeven door hoogopgaande 
beplanting, de kerk (gebouw Irene). 

Detaillering
De bebouwing is voornamelijk opgetrokken in rode 
baksteen met grijze pannen. Dit geldt ook voor de 
nieuwe woningen. De detaillering is zowel in de linten 
als in de kern sober.

Witharen - Niveau 0 

Rondom de kerk ligt een straat met nieuwe woningen 
(jaren 1970 tot heden). De straat weerspiegelt de 
economische situatie en de architectuuropvattingen uit 
haar eigen tijd, maar is niet specifiek voor Witharen en 
derhalve laag gewaardeerd.
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Beerzerveld-KloosterdijkWaardering
Beerzerveld en Kloosterdijk - Niveau 1

Structuur
Voor transport over het water en de waterbeheersing 
in de veenontginningsgebieden werd in 1859 het 
Overijsselsch Kanaal Almelo-De Haandrik gegraven. 
Bij bruggen over het kanaal ontstonden de kernen 
Beerzerveld en Kloosterdijk. De lintbebouwing verdicht 
zich hier en ligt even hoog als de weg. De bebouwing 
staat voornamelijk aan de noordzijde van het kanaal. 
Achter deze bebouwing ligt bij Beerzerveld een kleine 
naar binnen gekeerde woonwijk. Het wegenpatroon is 
blokvormig en loodrecht op het kanaal.

Bebouwing
In Beerzerveld staan aan het kanaal de kerk (NH), 
vrijstaande woningen en bedrijven. De nokrichting van 
deze bebouwing is overwegend loodrecht op de weg. 
De bebouwing vormt hier een wand zonder dat er 
sprake is van een duidelijke rooilijn. Tussen de N36 en 
Kloosterdijk staat voornamelijk bedrijfsbebouwing.
Aan de Kloosterdijk wordt het karakter sterker bepaald 
door bedrijfsbebouwing. Er is ook enige bebouwing 
aan de zuidzijde van het kanaal verrezen. De 
Kloosterdijk zelf heeft in de loop der jaren een zeer 
divers lint gekregen. De oostzijde van de Kloosterdijk 
behoort overigens tot de gemeente Hardenberg en is 
grotendeels onbebouwd.
De woningen zijn één of twee lagen met kap. De 
representatieve gevel van de woningen is gericht op 
het kanaal of de Kloosterdijk.

Detaillering
De hoofdvorm, stijl, materialen en kleuren variëren 
sterk. Vormgeving en detaillering zijn sober, materialen 
en kleuren zijn divers. Rode baksteen overheerst.

Beerzerveld en Kloosterdijk - Niveau 0

Achter de linten ligt een woonwijk die vanaf de 
wederopbouw is gegroeid. De woonwijk weerspiegelt 
de economische situatie en de architectuuropvattingen 
uit haar eigen tijd, maar is niet specifiek voor 
Beerzerveld en derhalve laag gewaardeerd.

Beerzerveld-Kloosterdijk
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3. Inkadering van het welstandsbeleid

De essentie van het welstandsbeleid is de 
gebiedsgerichte benadering. Deze stelt de gemeente 
in staat om de samenhang tussen verschillende 
beleidsvelden inzichtelijk te maken en daarmee de 
samenhang tussen het welstandsbeleid en ander 
beleid. 
De gebiedsgerichte benadering levert bovendien 
een heldere beschrijving op van de specifieke 
karakteristieken van elk gebied. 
Deze karakteristieken zijn in het kader van het 
welstandsbeleid bepalend voor de samenstelling van 
de criteria. In breder verband zijn uit deze benadering 
eveneens kenmerken te distilleren die belangrijk 
zijn voor ander gemeentelijk ruimtelijk beleid. De 
gebiedsgerichte benadering biedt dus kansen voor 
een integraler beleid op alle ruimtelijke beleidsvelden. 
In de volgende paragrafen wordt op de relatie 
van welstand met een aantal andere ruimtelijke 
beleidsvelden ingegaan. 

Welstand en beeldkwaliteit in groter verband 
Het handhaven en liefst versterken van de 
beeldkwaliteit is een belangrijk uitgangspunt in het 
ruimtelijk beleid. Beeldkwaliteitsbeleid betekent: 
aandacht schenken aan cultuurhistorie en ruimtelijke 
identiteit, het creëren van een aantrekkelijke 
omgeving met ruimtelijke diversiteit in landschap, 
stedenbouw en architectuur en het verantwoord 
omgaan met natuur en ecologische waarden. 
Welstand is slechts één van de beleidstakken die zich 
bezighoudt met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

Welstand en het bestemmingsplan 
Het welstandsbeleid moet een kader bieden voor de 
toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen aan redelijke eisen van 
welstand. In deze nota worden criteria benoemd die 
eraan bijdragen dat de toekomstige bebouwing past 
in de omgeving. De criteria worden onder andere 
geformuleerd vanuit een visie op de toekomst van 
het gebied en vanuit een beeld van de aanwezige 
waarden. Aspecten die aan de orde komen betreffen 
zowel niet-ruimtelijk relevante aspecten zoals kleur 
en materiaalgebruik, als ruimtelijk relevante aspecten 
zoals hoogte, omvang en situering van de gebouwen. 
Er is dus een relatie met het bestemmingsplan. 
De ruimtelijk relevante aspecten kunnen -wanneer 
wenselijk en noodzakelijk- vertaald worden in het 
bestemmingsplan. Voor niet-ruimtelijk relevante 
aspecten is een vertaling in het bestemmingsplan 
vrijwel niet mogelijk. Welstand kan kwalitatieve 
eisen aan een gebouw stellen, bijvoorbeeld het 
materiaalgebruik ten opzichte van de naastgelegen 
woning. Het bestemmingsplan kan alleen 
kwantitatieve (ruimtelijk relevante) eisen stellen, zoals 
bijvoorbeeld de maximale nok- en goothoogte. Het 
welstandsbeleid en bestemmingsplan liggen dus in 
elkaars verlengde en vullen elkaar aan. 

Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen wordt zowel getoetst aan redelijke eisen 
van welstand als aan de bouwvoorschriften zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan. Wanneer 
er sprake is van een verschil tussen hetgeen in 
een bestemmingsplan geregeld is, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de bouwhoogte, en wat in de 
welstandsnota hierover opgenomen is, dan blijven 
de betreffende welstandscriteria ondergeschikt. Het 
bestemmingsplan is formeel juridisch bindend en 
heeft dus voorrang. Het is dus van belang om de 
inhoud van een bestemmingsplan en de inhoud van 
een welstandsnota op elkaar af te stemmen. Vanuit 
een visie op het gebied en de aanwezige waarden, 
moet bepaald worden welke criteria in welk document 
opgenomen worden en op welke wijze. 

Welstand en openbare ruimte en groenbeleid 
De openbare ruimte en groengebieden worden binnen 
een gemeente over het algemeen begrensd door 
bebouwing. Bebouwing waarover welstand in het 
geval van aanpassingen en veranderingen adviseert 
om de kwaliteit van die bebouwing en vooral ook de 
samenhang tussen bebouwing binnen een gebied 
zoveel mogelijk te waarborgen. 
De kwaliteit van die bebouwing heeft effect op de 
omgeving waarin dat gebouw staat. Een straat met 
kwalitatief hoogwaardige bebouwing draagt positief 
bij aan de beleving van die ruimte en andersom een 
straat met een kwalitatief hoogwaardige inrichting 
draagt positief bij aan de beleving van de bebouwing 
langs die straat. 

Welstand en monumentenbeleid 
De bescherming van het monument zelf is geregeld 
in de Monumentenwet (1988) of in de gemeentelijke 
Monumentenverordening. Rijksmonumenten zijn 
in het Monumentenregister ingeschreven door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente 
Ommen heeft haar eigen monumentenlijst.
Voor zowel rijksmonumenten als gemeentelijke 
monumenten geldt dat het hele object is beschermd. 
Het is verboden monumenten te beschadigen of 
te vernielen. Het is bovendien niet toegestaan 
een monument zo te herstellen, te gebruiken of 
laten gebruiken dat het monument in gevaar wordt 
gebracht of ontsierd wordt. Een vergunning wordt 
pas verleend na afweging van alle belangen van 
zowel de belanghebbende(n) als van het object zelf. 
Deze afweging wordt gemaakt door de gemeentelijke 
monumentencommissie. De Monumentenwet 
geeft daarnaast de mogelijkheid tot aanwijzing van 
beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Het bouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten 
is eveneens aan bepaalde regels gebonden. Deze zijn 
vervat in een aangepast bestemmingsplan en hebben 
primair betrekking op het respecteren van de lokale 
karakteristiek. Het opstellen van het aangepaste 
bestemmingsplan voor een beschermd stads- en 
dorpsgezicht gebeurt in nauwe samenspraak met de 
monumentencommissie en de Rijksdienst. 
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Bij een omgevingsvergunning voor activiteit 
monument dient verplicht de gemeentelijke 
monumentencommissie om advies gevraagd 
te worden. Een beslissing wordt genomen door 
Burgemeester en Wethouders. Een belangrijk 
verschil tussen rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten is dat alleen de rijksmonumenten vallen 
onder het regime van de Monumentenwet.

Relatie met provinciale omgevingsvisie 
Ontwikkelingsperspectief voor Noordoost-Overijssel 

Voor Hoogveenontginningen en Vechtdal zijn de 
volgende ontwikkelingsperspectieven beschreven:

De Vecht, de Regge en op bescheidener schaal de 
Reest worden als parels voor water, natuur, recreatie 
en landbouw gezien. Vanuit het perspectief van zowel 
natuur als toerisme en vrije tijd is de ambitie van de 
provincie een vloeiende overgang te creëren van 
dit gebied naar de Sallandse Heuvelrug/Reggedal 
(waarmee dit gebied samen het ‘Wilde Hart’ van 
Overijssel vormt) en de IJsseldelta.

Door kernen als Ommen, Dalfsen en Hardenberg 
meer te verbinden met de waterlopen worden 
de toeristische structuur en de kwaliteit van 
het woonmilieu verder versterkt. Er zijn goede 
mogelijkheden om bij Ommen opgaven ten aanzien 
van de natuur, robuuste verbindingszone, wonen en 
werken en toerisme te combineren.

Zowel in de rivier- en beekdalen als in de 
hoogveenontginningen liggen mogelijkheden voor 
agrarische bedrijvigheid die uiteraard rekening 
moeten houden met aanwezige gebiedskenmerken. 
Het versterken van de bereikbaarheid is een 
belangrijke opgave, zeker omdat dit moet gebeuren 
met respect voor en zo mogelijk versterking van 
kenmerken van dit gebied. De hoofdinfrastructuur 
van dit gebied bestaat uit de spoorlijn Zwolle-Emmen, 
de N340, de N34 (Ommen-Emmen) en de N348 
(als verbinding naar Deventer). De N36, de spoorlijn 
Almelo-Hardenberg en het kanaal Almelo-Coevorden 
verbinden het Vechtdal met Twente.

Belangrijke gebiedskenmerken 
Noordoost-Overijssel is het meest contrastrijke 
landschap van de provincie. Enerzijds zijn er de grote 
open ruimtes van de hoogveenontginningen met de 
kanaal- en wegdorpen in de vrije ruimte. Anderzijds 
zijn er de gevarieerde rivierlandschappen van de 
Reest en de Vecht/Regge met een parkachtige 
afwisseling van open ruimtes (winterbed, essen) 
en de opgaande ruimtelijke structuren van de 
landgoederen en ooibossen. De essentie in 
Noordoost-Overijssel is om deze karakters te 
koesteren en te versterken.

- De hoogveenontginningen kunnen zich verder 
ontwikkelen als stoer ‘gebruikslandschap’, 
gedragen door de moderne landbouw. 
Hierbij is consequent aandacht nodig 
voor de dragende elementen in de 
landschapsstructuur: de karakteristieke lange 

lijnen, de opdeling in grote royale kamers en 
de prachtige boscomplexen en singels die als 
wanden van de kamers fungeren;

- Het Wilde Hart van Vecht en Regge kan nog 
aanzienlijk in identiteit groeien. De ruimtelijke 
continuïteit en de samenhang pakken we 
regionaal aan in het programma Ruimte 
voor de Vecht samen met de gemeenten en 
andere partners. In dit programma komen 
vele aspecten aan de orde zoals: garanderen 
van waterveiligheid met een robuust 
watersysteem, zonering van dynamiek en 
rust, de rivieren als beelddrager en inzet 
van functies (recreatie, wonen, werken) voor 
kwaliteitsverbetering;

- De steden en stadjes van het Wilde Hart 
(Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle) 
kunnen hun ligging in en aan de Vecht 
en aan het Wilde Hart beter benutten 
met waterfronten, rivierparken, (nieuwe) 
landgoederen en aantrekkelijke routes. 
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4. Ontwikkelingsgebieden 
(beeldkwaliteit en beeldregie)

De gemeente kan al dan niet op verzoek van 
de burger een gebied aanwijzen waar zij een 
nieuwe ontwikkeling voor staat. Voor deze nieuwe 
ontwikkeling kan een nieuw bestemmingsplan en/of 
een nieuw, voor dat gebied geldend beleid gemaakt 
worden. Dergelijke specifieke beleidskaders worden 
doorgaans beeldregie- of beeldkwaliteitplannen 
genoemd. Zij regelen het nieuwe beleid voor een 
specifieke locatie en vervangen daarmee
het gebiedsgerichte beleid uit de welstandsnota.
Indien er geen nieuw beleid door de Raad vastgesteld
is, geldt de huidige nota. In een beeldregieplan wordt
aangegeven, welk beleid en welke criteria er op het
bouwwerk van toepassing zijn als het bouwwerk
gerealiseerd gaat worden. Het toekomstige beleid, 
gericht op het beheer van de bebouwing, is 
hiermede direct door de gemeenteraad vastgesteld. 
In de gemeente Ommen zijn er de volgende 
beeldkwaliteitsplannen van toepassing:

1.            De Westflank,  vastgesteld 18 februari 2010

2.            Havengebied West, vastgesteld 5 september 2013

3.            Bedrijvenpark De Rotbrink, vastgesteld 26 april 2007

4.            Boerenerven, Ommen, vastgesteld 3 juli 2014

5.            Bulemansteeg Lemele

Indien het beeldkwaliteitsplan nog niet van kracht is, 
zijn de bepalingen van de Welstandsnota ’Ommens 
en omgeving’ van toepassing, zoals deze luidden vóór 
de vaststelling van de onderhavige beleidsregels. 
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5. Monumentenlijst Rijksmonumenten

 

 
 

1 
Rijksmonumenten
Monumentnr. Adres 

monument 
PC+plaats Opmerking

31457 Achterbroekweg 
1

7731 PN  
OMMEN

Boerderij, ronde houten schuur, houten schuur 

31458 Achterbroekweg 
2

7731 PN  
OMMEN

Boerderij 

31485 Balkerweg 
(Ommerschans)

7739 PT  
VINKENBUURT

Gedeelte van grachten en wallen 

508596 Balkerweg 60 7738 PB  
WITHAREN 

Complex van boerderij/tolhuis met bijgebouwen 

508597 Balkerweg 60 7738 PB  
WITHAREN 

Boerderij/Tolhuis 

508598 Balkerweg 60 7738 PB  
WITHAREN 

Bakhuis 

508599 Balkerweg 60 7738 PB  
WITHAREN 

Schuur 

508606 Balkerweg 80 7739 PT  
VINKENBUURT

IJskelder (Ommerschans) 

31459 Balkerweg 84 7739 PT  
VINKENBUURT

Woning 

31460 Beerzerpoort 2 7736 PM  
BEERZE

Boerderij, bakhuisje 

31461 Beerzerweg 15 7736 PH  
BEERZE

Boerderij 

31462 Beerzerweg 17 7731 PH  
BEERZE

Boerderij, schuren 

31463 Beerzerweg 21 7736 PH  
BEERZE

Boerderij, schuur, varkensstal, hooiberg 

31464 Beerzerweg 23 7736 PH  
BEERZE

Boerderij, put met haalboom, bakhuisje, schuurtje 

31465 Beerzerweg 24 7736 PJ  
BEERZE

Boerderij, 2 schuren 

31466 Beerzerweg 25 7736 PH  
BEERZE

Boerderij 

31467 Beerzerweg 27 7736 PH  
BEERZE

Boerderij 

31468 Beerzerweg 28 7736 PJ  
BEERZE

Boerderij 

508577 Beerzerweg 3  7731 PA  
OMMEN

2 hooibergen 

508575 Beerzerweg 3  7731 PA  
OMMEN

Boerderij 

508574 Beerzerweg 3  7731 PA  
OMMEN

Complex van boerderij met bijgebouwen en hooibergen 

508576 Beerzerweg 3 
(schuur) 

7731 PA  
OMMEN

Schuur 

508602 Beukenallee 1 8148 PG  
LEMELE 

Voormalige dienstwoning bij Huis Archem 

31469 Beukenallee 3 8148 PG  
LEMELE 

Boerderij 

31470 Beukenallee 8 8148 PG  
LEMELE 

Boerderij 

508600 Bouwstraat 17 7731 CP  
OMMEN

Kerkgebouw 

529485 Borrinkdijk 1 7734 PH  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, huis van de werkbaas 

529486 Borrinkdijk 2 7734 PH  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, oude huis van de werkbaas 

31486 Brakelweg 1 7731 PD  
OMMEN

Boerderij 

31488 Brinkweg 1 7735 KD  
ARRIEN 

Schuur (schaapskooi) 

31496 Bulemansteeg 3 8148 RG  
LEMELE 

Schuur (schaapskooi) 

31490 Coevorderweg 1 7735 KJ  
ARRIEN 

Boerderij, schuur 
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2 
Rijksmonumenten
Monumentnr. Adres 

monument 
PC+plaats Opmerking

31491 Coevorderweg 2 7735 KH  
ARRIEN 

Boerderij 

31494 Dennenweg 1 7731 PE  
OMMEN

Boerderij, schuur, waterput met haalboom 

31495 Dieselweg 1 7731 TL  
OMMEN

Boerderij 

508601 Hammerweg 44, 
46 

7731 AK  
OMMEN

Landhuis “Hoeve Bargsigt” 

31471 Hammerweg 
59b 

 Beltkorenmolen (Besthmenermolen) 

527559 Hammerweg 67  Buitenplaats Eerde, dienstwoning met koetshuis  
529709 Bij Hammerweg 

67 
 Buitenplaats Eerde, schuur bij dienstwoning 

31487 Junnerweg 7 7731 TN  
OMMEN

Boerderij, put met haalboom 

31473 Karshoekweg 2 7737 PP  
STEGEREN 

Keuterboerderijtje 

527545 Kasteellaan 1 7731 PJ 
OMMEN

Complex Historische Buitenplaats EERDE 

527546 Kasteellaan 1 7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, kasteel Eerde (hoofdgebouw) 

527547 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, historische park- en tuinaanleg 

527548 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ 
OMMEN

BP Eerde, ensemble toegangsbrug, terras- en keermuren met balustrade 

527549 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, westelijk Bouwhuis 

527550 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, oostelijk Bouwhuis 

527551 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, ornamentale sokkel 

527552 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, inrijhek 

527553 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ 
OMMEN

Buitenplaats Eerde, toegangsbrug met vazen en lantaarns 

527554 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, tuinmuur met hoekpaviljoens 

527555 Bij Kasteellaan 
1

7731 PJ  
OMMEN

Buitenplaats Eerde, oranjerie 

31475 Kerkplein 1  7731 CS  
OMMEN

Kerkgebouw 

527558 Kruupweg 2  Buitenplaats Eerde, tuinmanswoning 
513541 Het Laar 2 7731 AV  

OMMEN
Complex historische buitenplaats Het Laar 

513540 Het Laar 2 7731 AV  
OMMEN

Buitenplaats Het Laar, hoofdgebouw 

513542 Bij Het Laar 2 7731 AV  
OMMEN

Buitenplaats Het Laar, historische park- en tuinaanleg 

513543 Het Laar 2a 7731 AV  
OMMEN

Buitenplaats Het Laar, bouwhuis (Tokvoorthuis) 

513544 Het Laar 2b 7731 AV  
OMMEN

Buitenplaats Het Laar, koetshuis 

513545 Bij Het Laar 2  Buitenplaats Het Laar, tuinbank 
513546 Bij Het Laar 2  Buitenplaats Het Laar, toegangsbrug met hek 
513547 Bij Het Laar 2  Buitenplaats Het Laar, ijskelder 
31472 Markt 1, 2, 3, 4, 

5
7731 DB  
OMMEN

Voormalig gemeentehuis 

31489 Marsweg 2 7731 TR  
OMMEN

Boerderij, schaapskooi, schuur, veldoven en put 

527557 Meertjesweg 
ong.d. 

 Buitenplaats Eerde, grafkelder 

527556 Meertjesweg 
ong.d. 

 Buitenplaats Eerde, ijskelder 

31481 Molenpad 7 7731 GX  Stellingkorenmolen “De Lelie” 
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3 
Rijksmonumenten
Monumentnr. Adres 

monument 
PC+plaats Opmerking

OMMEN
31479 Oordt 7 Den  7731 CM  

OMMEN
Windkorenmolen, schuur onder de molen 

31480 Pallandtlaan 1, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Boerderij 

508591 Pallandtlaan 2, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Complex boerderij, hooiberg en schuren 

508592 Pallandtlaan 2, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Boerderij 

508593 Pallandtlaan 2, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Schuur 

508594 Pallandtlaan 2, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Schuur 

508595 Pallandtlaan 2, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Hooiberg 

508605 Pallandtlaan 3, 
Baron van 

7731 PK  
OMMEN

Landhuis “Eerder Es”  

31492 Ridderinkweg 2 7735 KG  
ARRIEN 

Boerderij 

31493 Ridderinkweg 4 7735 KG  
ARRIEN 

Boerderij, schuur en schapenstal 

31482 Stationsweg 7731 BB  
OMMEN

Tuinkoepel 

31498 Varsenerweg 
11a 

7731 PZ  
OMMEN

Wagenloodsschuur 

31499 Varsenerweg 14 7731 PZ  
OMMEN

Wagenloodsschuur 

31501 Vilsterse Allee 1 7734 PB  
VILSTEREN 

Boerderij, put met haalbboom 

31502 Vilsterse Allee 3 7734 PB  
VILSTEREN 

Boerderij, bakkeet, schuur 

508603 Vilsterseweg 12 7734 PD  
VILSTEREN 

Grafmonumenten (3 stuks) 

31503 Vilsterseweg 12 
(kerk)

7734 PD  
VILSTEREN 

Kerkgebouw (pseudobasiliek) 

31504 Vilsterseweg 
14a 

7734 PD  
VILSTEREN 

Windkorenmolen 

31505 Vilsterseweg 15 7734 PD  
VILSTEREN 

Boerderij, schuur 

508586 Vilsterseweg 16 7734 PD  
VILSTEREN 

Complex Historische Buitenplaats Vilsteren 

529474 Vilsterseweg 16 7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, landhuis 

529475 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, historische park- en tuinaanleg 

529477 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, koestal 

529478 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, hooischuur 

529479 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, wagenloods 

529480 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, moestuinmuur met tuinmanswerkplaats 

529481 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, bruggen 

529482 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, ijskelder 

529483 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, hermitage 

529484 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, koepel 

31506 Bij Vilsterseweg 
16 

7734 PD  
VILSTEREN 

Buitenplaats Vilsteren, bakstenen hekpijlers 

508578 Wijcklaan 2, 8148 PE  Complex Historische Buitenplaats Archem 
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4 
Rijksmonumenten
Monumentnr. Adres 

monument 
PC+plaats Opmerking

Jonkheer van 
der 

LEMELE 

508579 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, Landhuis “Huis Archem” 

508580 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, koetshuis 

508581 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, eikelschuur 

508582 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, prieel 

508583 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, boerderij 

508584 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, tennishuisje 

508585 Wijcklaan 2, 
Jonkheer van 
der 

8148 PE  
LEMELE 

Buitenplaats Archem, duiventil 

31483 Zeesserweg 12 7731 BG  
OMMEN

Landhuis “Olde Vechte” 

31484 Zwolseweg 5 
(molen) 

7731 BC  
OMMEN

Windkorenmolen 

 
Archeologische Rijksmonumenten 
45805 Laarmanshoek/Regge Ommen Kasteelheuvel met gracht 

45806 Nabij Stegerdijk  7737 PT  

STEGEREN 

Grafveld (23 grafheuvels) 

45807 Varsener Es 

(onbekend) 

7731 RA  

OMMEN

Terrein met sporen van bewoning 
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Gemeentelijke monumenten

MON.NR   ADRES    NAAM  FUNCTIE     DATERING 

OMMEN GM – 01  Bouwstraat 6/7, Ommen    Woonhuis  1910 

OMMEN GM – 02  Kruisstraat 1, Ommen    Boekhandel  1903 

OMMEN GM – 03  Kruisstraat 2, Ommen    Winkelpui  ca. 
1910 

OMMEN GM – 04  De Voormars 4, Ommen  Den Hof  Woonhuis  ca. 
1915 

OMMEN GM – 05  Van Raaltestraat, Ommen    Baarhuisje  1828 
– 1969 

OMMEN GM – 06  Van Raaltestraat, Ommen    Joodse begraafplaats 18e

eeuws 

OMMEN GM – 07  Markt 32, Ommen    Kantoor   ca. 
1900 

OMMEN GM – 08  Stationsweg 31, Ommen    Restaurant/woonhuis 1903 

OMMEN GM – 09  Stationsweg 35, Ommen    NS Station/woonhuis 1902 
– 1903 

OMMEN GM – 10  Zeesserweg 5, Ommen  Piet Hein  Kantoor  
 1905 

OMMEN GM – 11  Edith-Hof 1 – 10, Ommen  Edith – Hof Hofje met woonhuizen 1928 

OMMEN GM – 12  Hammerweg 14, Ommen  Hei en Dennen Woonhuis  1903 

OMMEN GM – 13  Wolfskuil 41, Ommen  De Ark  Recreatiewoning  1940 

OMMEN GM – 14  Brugstraat 17, Ommen  De Bakoven Winkel   ca. 
1905 

OMMEN GM – 15  Markt 17, Ommen    Postkantoor  ca. 
1905 

OMMEN GM – 16  Nering Bogelstraat 1, Ommen   Pastorie R.K. Kerk 1938 

OMMEN GM – 17  Nering Bogelstraat 1a, Ommen St. Brigitta R.K. kerkgebouw  1938 
– 1939 

OMMEN GM – 18  Kruisstraat 6 – 6a, Ommen   VVV kantoor/woonhuis 1881 

OMMEN GM – 19  Koesteeg 5, Ommen  Laarhoeve Woonhuis  1849 

OMMEN GM – 20  De Kamp 38, Ommen    Woonhuis  1938 

OMMEN GM – 21  De Kamp 44, Ommen  Soltana  Woonhuis  ca. 
1930 

OMMEN GM – 22  Zwolseweg 17, Ommen  Gillwel Ada’s  Woonhuis  ca. 
1853 
       Hoeve 

OMMEN GM – 23  Nieuwe Dijk 8, Vilsteren    Woonhuis  1853 

OMMEN GM – 24  Draadweg 1, Archem                     GEEN MONUMENT, AFGEVOERD VAN DE 
LIJST 

OMMEN GM – 25  Lemelerweg 72 – 74, Lemele   N.H. Kerkgebouw  1938 
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MON.NR   ADRES    NAAM  FUNCTIE     DATERING 

OMMEN GM – 26  Kerkweg (bij 32), Lemele    Herdenkingsmonument 1934 

OMMEN GM – 27  Vilsterseweg 11, Vilsteren    Pastorie R.K. Kerk ca. 
1897 

OMMEN GM – 28  Borrinkdijk 1, Vilsteren RIJKSMONUMENT Woonhuis  1904 

OMMEN GM – 29  Stuwepad 1, Vilsteren  Erve Niens Boerderij/woonhuis ca. 
1900 

OMMEN GM – 30  Vilsterse Allee 4, Vilsteren    Woonhuis/boerderij ca. 
1900 

OMMEN GM – 31  Kruupweg 1, Eerde    Boerderij  1883 

OMMEN GM – 32  Kruupweg 2, Eerde RIJKSMONUMENT Woonhuis  1900 

OMMEN GM – 33  Kruupweg 3, Eerde    Woonhuis  ca. 
1890 
OMMEN GM – 34  Hammerweg 69 – 73, Eerde   Dubbel woonhuis  ca. 
1890 

OMMEN GM – 35  Hammerweg 67, Eerde RIJKSMONUMENT Woonhuis  ca. 
1890 

OMMEN GM – 36  Dennenweg 2, Eerde    Boerderij  1890 

OMMEN GM – 37  Beerzerpoort 4, Beerze  Huis Beerze Woonhuis  1925 

OMMEN GM – 38  Beerzerpoort 3, Beerze    Woonhuis  1925 

OMMEN GM – 40  Junnerweg (bij 9), Junne    Schuivenloods  ca. 
1920 

OMMEN GM – 41  Elfde Wijk 10, Stegeren        GEEN MONUMENT, AFGEVOERD VAN DE 
LIJST 

OMMEN GM – 42  Elfde Wijk 8, Stegeren  Stegeren Hoeve Boerderij/woonhuis ca. 
1880 

OMMEN GM – 43  Driehoeksweg 22, Stegeren    Boerderij/woonhuis
 ca. 1880 

OMMEN GM – 44  Hardenbergerweg, Ommen    Baarhuisje 
 sinds 1924 

OMMEN GM – 45  Balkerweg 85, Ommerschans   Woonhuis/atelier  1845 

OMMEN GM – 46  Van Raaltestraat 23, Ommen v. Raalteschool Kinderopvang/kantoor ca. 
1950 

OMMEN GM – 47  Den Oordt 6, Ommen    Woonhuis  ca. 
1900  

Opmerkingen: 

De nummers 24 en 41 zijn in de bezwaarprocedure uiteindelijk niet als gemeentelijk monument aangewezen 
De nummers 28, 32 en 35 zijn later aangewezen als ‘rijksmonument’ en vervallen daardoor al ‘gemeentelijk monument’ 
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Boerderij: Gebouw/gebouwen op een erf met een 
(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij behorende 
woonhuis.

Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte.

Bouwblok: Een geheel van geschakelde bebouwing.

Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. 

Bouwlaag: Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door 
op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of 
balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 
en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop 
krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegestaan.

Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde 
objecten.

Bovenbouw: Het bovendeel van een gebouw; heeft meestal 
betrekking op de schuine kap van een huis met de daarbij 
behorende kopgevels.

Bungalow: Meestaal vrijstaande woning waarvan alle 
vertrekken op de begane grond zijn gesitueerd.

Buitengebied: Het gebied, dat niet in de bebouwde kom(men) 
van de gemeente Ommen ligt.

C
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of 
grenzend aan een woning.

Classicisme: Stroming in de bouwkunst, bouwstijl.

Compositie: Ordening van de verschillende onderdelen van 
een bouwwerk of situering van een gebouw ten opzichte van de 
omringende bebouwing.

Conformeren: Zich voegen naar, gelijkvorming maken, 
aanpassen aan, afstemmen op.

Context: Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke 
kenmerken.

Contrasteren: Een tegenstelling vormen.

D
Dak: Iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

Dakafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop 
dakbedekking is aangebracht. 

Dakhelling: De hoek tussen het dak en de aanliggende vloer.

Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral 
bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar 
woonoppervlak te vergroten.

Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn 
van twee dakvlakken, de hoogste lijn van het dak.

Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het 
verhogen van de nok of dakrand van het dak, die het silhouet 
van het oorspronkelijke dak verandert.

6. Begrippenlijst
A
Aanbouw: Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd 
aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, 
welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw 
en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw. 

Aangekapt: Met kap bevestigd aan dakvlak.

Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan 
de achterzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het 
dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde 
(zijdelings) niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen

Afdak: Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen 
een gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te 
dienen.

Afstemmen: In overeenstemming brengen met.

Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld 
voor de bevestiging van een antenne.

Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, 
een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie.

Architectonische kwaliteit: Ambachtelijke en compositie-
waarde van het bouwwerk.

Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee verschillende 
goothoogtes en/of dakhellingen.

Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke, 
origineel, eigen kenmerken dragend, oorspronkelijk.

B
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, 
meestal natuursteen, kunststeen of baksteen.

Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde.

Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven 
zoals hallen, werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een 
utilitair karakter.

Behouden: Handhaven, bewaren, in stand houden.

Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan.

Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een 
lambrisering, meestal niet tot de volle hoogte.

Bestrating: Verharding in de vorm van straatstenen of tegels.

Bijgebouw: Een op zichzelf staand al dan niet vrijstaand 
gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel 
gelegen hoofdgebouw, qua afmetingen ondergeschikt aan 
dat hoofdgebouw en niet direct toegankelijk vanuit dat 
hoofdgebouw.

Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur 
of andere opening.

Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, 
meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal.
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Dakraam: Raam in een dak, liggend in het dakvlak. 

Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van 
waterkering.

Dakvlak: Een vlak van het dak of de kap.

Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van 
de daklijn en de onderliggende gevellijn.

Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een 
damwandprofilering.

Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen 
zoals gevel en dak of gevel en raam.

Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende 
onderdelen c.q. aansluitingen.

Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie.

Drager en invulling: De drager is de constructie van 
een gebouw, waaraan de invulling is toegevoegd om te 
beschermen tegen weer en wind (heeft vooral betrekking op 
gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil 
tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in 
een groot gebouw of rij huizen te onderscheiden).

Dwarskap: Kap waarbij de noklijn haaks op de weg ligt. 

E
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of 
het woongebouw, een souterrain of kelder niet daaronder 
begrepen.

Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig 
compositorisch geheel.

Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, 
dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht 
is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 
en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, de 
bestemming deze inrichting niet verbiedt.

Voorerf: Gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het 
gebouw is gelegen.
Achtererf: Gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van 
het gebouw is gelegen.
Zijerf: Gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het 
gebouw is gelegen.

Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan 
de gevel van een gebouw, op de begane grond meestal 
uitgevoerd in metselwerk, hout en glas.

Evenwichtig: Passend binnen compositie.

G
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, 
overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt.

Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende 
gevelbeplating (oorspronkelijk houten planken).

Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen 
buiten en binnen.
 
(Gevel)geleding: Onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van 
de gevel door middel van gevelopeningen, metselwerk, 

verspringingen of andere gevelkenmerken en -detailleringen.
Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak. 

Goothoogte: de hoogte van de horizontale snijlijn van het 
dakvlak met het gevelvlak tot aan het peil, ondergeschikte 
bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend.

Gootklos: Zie klossen.

Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere 
goten aan de gevel vormen.

H
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van 
één bouwlaag aan de hoek van een gebouw.

Hoekkeper: snijlijn van twee aansluitende dakvlakken.

Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door 
zijn con structie of afme tingen als be lang rijk ste bouw werk valt 
aan te mer ken.

I
Individueel gebouw: Zelfstandig, op zichzelf staand 
gebouw.

Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële 
bestemming.

Installatie: Technische apparatuur, meestal ten behoeve 
van verwarming of ventilatie, ofwel het aanbrengen van deze 
technische apparatuur (ook wel: montage).

K
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen 
dat de dakbedekking draagt.

Kapvergroting: Vergroting van het dak door middel van een 
dakopbouw.

Karakter: Kenmerkende vorm en uiterlijk (van de 
bebouwing).

Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid.

Keper: Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken.

Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum 
van een dorp of stad.

Kilkeper: Dakrib op de binnenhoek van twee dakschilden.

Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde 
blokjes ter ondersteuning van uitstekende onderdelen van 
een gebouw zoals dakgoten.

Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van 
een rechthoekige vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een 
gebouw.

L
Lak: Afwerklaag van schilderwerk.

Landschappelijke waarde: De aan een gebied toegekende 
waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van 
het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en beïnvloeding van (niet levende en levende) 
natuur.

Langskap: Kap waarbij de noklijn parallel aan de weg ligt.
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Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de 
vorm van een koepel.

Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als 
bekroning van de bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst.

Lineair: Rechtlijnig, langgerekt.

Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) 
bebouwing langs een weg of waterverbinding.

Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw 
aangebracht en verder niet ondersteund, meestal boven een 
deur, raampartij of gehele pui.

M
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk 
omgeeft, de grens tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte 
van het terrein, grenzend aan de gevels, op het tijdstip van de 
aanvraag om bouwvergunning.

Mansardekap: Dak met een geknikte vorm, waarbij het 
onderste deel van het dak steiler is dan het bovenste deel.

Markies: Opvouwbaar zonnescherm.

Massa: Volume van het gebouw of bouwdeel.

Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk. 

Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of 
raamkozijn. 

Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 
3 van de Monu menten wet 1988.

Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur. 

N
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende 
waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als 
in onderlinge samenhang.

Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de 
gevel en het kozijn. 

Nok: Horizontale snijlijnen van twee dakvlakken, de hoogste lijn 
van het dak.

O
Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal 
betrekking op de begane grond van een huis met meerdere 
verdiepingen.

Ondergeschikt: Voert niet de boventoon.

Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein. 

Oorspronkelijk: Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek.

Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste gevels 
van een gebouw, gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke 
staat.

Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld 
hetgeen daaronder in het normale spraakgebruik wordt 
verstaan, zoals parken, plantsoenen en speelveldjes, die het 
gehele jaar (of een groot deel van het jaar) voor het publiek 
toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit verband 
niet worden aangemerkt als openbaar groen. 

Orthogonaal: Rechthoekig.

Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw.

Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het 
eronder gelegen deel.

P
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting.

Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een 
gebouw, metselwerk in een gevel langs openingen.

Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een 
boog of hoofdgestel te dragen.

Piramidedak: Dak met vier gelijkvormige, driehoekige vlakken, 
die in één punt in de nok samenkomen. Ook: tentdak.

Plaatmateriaal: Bouwmateriaal dat in plaatvorm geleverd 
wordt, zoals hout (triplex en multiplex), kunststof (bijvoorbeeld 
volkernplaat) of staal (vlak of met profiel) meestal ten behoeve 
van gevelbekleding.

Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de 
onderzijde van een gebouw.

Profiel: Omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld 
kozijn) of een doorsnede daarvan.

Profilering: Aangebrachte vorm en maatvoering van profiel. 

Portiek: Gemeenschappelijk trappenhuis en/of een 
terugspringende ruimte voor de straat- of toegangsdeur.

R
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel 
van een houten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het 
kozijn buiten het muurvlak wordt afgevoerd.

Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of 
omlijsting waarbinnen het paneel van een deur of beschot wordt 
ingesloten. Ook wel draaiende of schuivende delen van kozijn/
post.

Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen 
een bepaalde groep waarnaar verwezen kan worden.

Renovatie: Vernieuwing.

Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, 
waarderen.

Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij.

Rijtjeshuis: Huis als onderdeel van een reeks 
aaneengebouwde, gelijkende woningen.

Risaliet: Gevelvoorsprong, vooruitspringende partij van een 
bouwlichaam, meestal in het midden of op de hoeken.

Ritmiek: Regelmatige herhaling.

Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of 
kop gemetselde stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of 
betonbalk boven een gevelopening of aan de bovenzijde van 
een gemetselde wand.

Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening 
aangeeft waarbinnen gebouwd mag worden.
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S
Schilddak: Dak met vier hellende vlakken waarvan twee grote 
en twee kleine vlakken.

Schuur: Bijgebouw ten behoeve van opslag.

Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte 
ontginningslinten met haaks daarop een stelsel van smalle 
kavels gescheiden door afwateringssloten.

Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving.

Speklaag: Lichte natuurstenen band als afwisseling in 
baksteenmetselwerk, doorgaans van Brabantse arduin, later 
ook van zandsteen.

Spiegel: Gedeelte, gedekt met dakpannen, in een dakvlak van 
een stolp die voor het overige met riet is afgedekt.

Straatzijde: De zijde van een gebouw die is toegekeerd naar 
de weg of naar openbaar groen.

Stijl:  1. Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode 
of van een bepaalde stroming.
 2. Kolomvormige draagconstructie.

T
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier 
driehoekige dakschilden die in één punt bijeenkomen.

Textuur: De waarneembare(voelbare) structuur van een 
materiaal (bij metselwerk dus de oneffenheden van de steen en 
het voegwerk).

Traditioneel: Gebouwd volgens oude gewoonten.

Timpaan: Driehoekige of segmentvormige bekroning van een 
(klassiek) gebouw of van een onderdeel daarvan.

U
Uitbouw: Een gebouw dat als vergroting van een staande 
ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door 
de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw 
en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw.

V
Verdieping: Bouwlaag (etage).

Vliering: Bergruimte in de nok van een kapconstructie.

Volant: Strook stof als afronding en versiering van 
zonnescherm of markies.

Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de 
voorgevel van een bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen.

Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het 
bestemmingsplan dan wel de gemeentelijke bouwverordening.

Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de 
voorzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak 
aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) 
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen.

W
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeerswet 1994.

Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet 
of pannen gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Worden 

soms aan de bovenzijde over elkaar gekeept. 

Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één afzonderlijke huishouding.

Wolfsdak/wolfseinden: Schilddak met aan voorzijde kleiner 
dakvlak als aan achterzijde, specifiek voor boerderijen.

Z
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een 
symmetrisch profiel.

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel 
van een bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen.

Zijkant: De zijgevel, het zij-erf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw.
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Lessenaar - dak    Zadel - dak    Schild - dak 

Tent - dak of    Mansarde - dak    Schild - dak met 
Piramide - dak       wolfseinden

Boogstal

Serrestal 

Dakvormen

Zaagtandstal

Boerderij (hallehuistype)
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7. Kaarten



45//// Welstandsnota Ommen ////                                  //// i.s.m.   ////

Niveau 2-  Bos en landgoederen

Niveau 2 - Ontginningslandschap

Niveau 2 - Essen- kampen

Niveau 1 - Bos en landgoederen

Niveau 1 - Ontginningslandschap

Niveau 1 - Essen-kampen 

Niveau 0

Kernen

Legenda

Ambitiekaart buitengebied

B

B

O

O

E

E

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B

B

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

E

E
E

E

E

E

E
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Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Beeldkwaliteitplan
1 De Westflank
2 Havengebied West
3 Bedrijvenpark De Rotbrink
4  Boerenerven Ommen

Legenda

Ambitiekaart Ommen

1

2

3

4
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Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Beeldkwaliteitplan
1 De Westflank
2 Havengebied West
3 Bedrijvenpark De Rotbrink
4  Boerenerven Ommen

Niveau 2

Legenda

Ambitiekaart Beerze
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Niveau 1

Niveau 0

Beeldkwaliteitplan
5. Bulemansteeg

Legenda

Ambitiekaart Lemele

5
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Niveau 1

Niveau 0

Beeldkwaliteitplan
5. Bulemansteeg

Niveau 2

Niveau 1

Legenda

Ambitiekaart Vilsteren
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Niveau 1

Niveau 0

Legenda

Ambitiekaart Witharen 
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Niveau 1

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 0

Legenda

Ambitiekaart 
Beerzerveld  Kloosterdijk
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Colofon

Welstandsnota Ommen
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06 Maart 2015

Is een uitgave van de gemeente Ommen

Samenstelling
Het Oversticht te Zwolle

Rik Onderdelinden
Julia Ruhl
Niels Tienstra 
Frank van Unen

In samenwerking met de gemeente Ommen

Sandra Hoogenkamp
Martin de Groot 
Theodoor Warner


