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gebiedskaarten door de jaren heen ( bron ruimtelijke planne bestemmingsplan de es )
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dit  landschappelijke inpassingsplan is 
geschreven voor de Aldi Vastgoed BV,
die  nieuwbouw willen realiseren op een 
voormalige kwekerij aan de Almeloseweg te 
tubbergen.

Bij  de inpassing van de nieuwbouw  gekeken 
naar het omliggende landschap en het effect 
hierop door de geplande nieuwbouw.
hierbij moet worden gedacht aan 
karakteristieke streekeigen en 
duurzame oplossingen. 

1 inleidinG
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2 kARAkteRiStieken en StReekeiGen kWAliteiten  VAn het GeBied 
het project ligt aan de rand van het esdorp 
tubbergen, prachtig omsloten door de diverse 
essen,kampjes,houtstructuren en af en toe 
eeuwen oude volwassen bomen.

een redelijk  geordend  “groen” landschap,
 ( kampen en essen) waarin bosjes en groepen 
forse bomen het groene beeld bepalen. 
de bestaande bebouwing ( daken) zijn af en 
toe zichtbaar  tussen al het groen.
een dorps silhouet wat typisch is voor deze 
omgeving.

de nieuwbouw is  geplant op een voormalige 
kwekerij en ligt in de dorpsrand net naast het 
hoogste puntje van de open bolle tubberger 
es.

kenmerkende dorps silhouetten

karakteristieke essen/kampen landschap
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3 BeStAAnde SituAtie VAn het GeBied
tubbergen is een esdorp. het dorp is ontstaan 
uit een concentratie van boerderijen aan 
de rand van een es, bij een knooppunt van 
samenkomende regionale wegen. langs deze 
wegen is in de loop der tijd een gesloten lint 
aan bebouwing ontstaan. overige wegen 
waren met name zandwegen richting de 
omliggende buurtschappen. in de huidige 
ruimtelijke structuur van tubbergen is de 
historisch gegroeide radiale wegenstructuur 
nog goed herkenbaar. Wegen uit verschillende 
richtingen komen bijeen in het centrum. 
tot 1940 is het patroon van het dorp weinig 
veranderd. langs bestaande wegen vond 
verdichting van bebouwing plaats of werd 
aangesloten op bebouwing van de kern.
de locatie van het voormalige tuincentrum 
ligt op een kleine es.
op de kaart van 1995 is de nieuwe randweg 
n343 (tubbergeresweg) te zien. deze weg is 
de huidige fysieke en ruimtelijke grens aan 
de zuidwestkant van tubbergen ( een harde 
grens!) .

 locatie in bestaand omliggende landschap

zicht vanuit het noorden over de tubberger es richting locatiezicht vanaf kruising Almelose weg richting locatie
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 4 VooRStel inpASSinG 

de inpassing is  vooral vanaf de 
noord/West zijde zeer belangrijk 
en hier zal ook de nadruk op 
moeten liggen.

de Aldi Vastgoed bv heeft er 
voor gekozen om op deze locatie 
niet te gaan voor een doorsnee 
nieuwbouw maar echt iets 
streekeigen te gaan bouwen. een 
gebouw met een kwinkslag naar 
de meer agrarische bebouwing. 
dus geen plat dak maar kappen!

de noodzaak van wegstoppen is 
hiermee niet meer aan de orde. 
nog sterker we laten de kappen 
en daken  daar waar het kan en 
mag zien en daar waar dit niet 
kan versterken we het bestaande 
groen.

doorkijk en halfopen zicht op 
nieuwbouw in combinatie met 
fors en dicht groen. 

dit is  typisch voor de 
dorpsranden in de  omgeving. 
de bestaande houtsingel 
dus gedeeltelijk bewaren en 
versterken( zie bijlage).

“kappen”in beeld....
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 4 RefeRentie Beelden 

Wadi parkeren op gras stenen wadi

wadi gebied extensief inrichten ( bloemenweide) water doorlatende bestrating Wadi

GReenwall als geluids scherm Greenwall inpassen en aan planten met klimmers solitaire eik,lindes esdoorns
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5 SchetSVooRStel inRichtinG+ MotiVAtie
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Motivatie inpassingsvoorstel

de nieuwbouw staat net aan de achterzijde van 
de “top” van de tubbergers es, toch redelijk al uit 
het zicht door het bestaande groene dorpsrand 
en het “es”bosje aan de noord-west zijde.tevens 
kunnen we gedeeltijke de bestaande groenstrook 
meenemen in de inpassingen,
dit dmv enkele mooie berken laten staan zo dat 
deze uit kunnen groeien tot volwassen exemplaren.

de noordwest hoek zetten we fors aan met een 
groenstrook van 13meter die afneemt tot 10 meter 
breed.
de basis van het groenplan, het  inheems 
bosplantsoen(“hoog/laag” ) in combinatie met de 
vrijstaande bomen zullen  zorg
dragen voor het landschappelijke geraamte.
het binnenterrein meer eigentijds, duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk en flora en fauna 
aantrekkende soorten.
de wadi inzaaien met een grasbloemenmengsel 
passend op deze grondslag en dmv extensief 
beheer onderhouden. 
 
“Blik in zicht”
door de lage ligging van de parkeerplaats
in combinatie met de randbeplanting en zicht 
(afstand) vanaf de tubbergse weg zullen de  
geparkeerde autos nagenoeg niet waar te nemen 
zijn.

Water (opslag en afvoer)

door te werken met water doorlatende bestrating
 ( parkeervakken midden)
en grasstenen in de parkeervakken aan de buiten 
kant word het aantal m3 water wat er moet worden 
opgevangen enorm gereduceerd.
dmv een water toets  zal moeten komen vast te staan 
hoeveel er  in de wadi kan worden geborgen.
de rest van het hemelwater zal dmv een kratten systeem  
op het terrein moeten worden opgevangen en het daar 
laten in zijgen.
het  hemelwater vanaf parkeerplaats zal op eenvoudige 
wijze via een goten systeem naar de lager gelegen wadi 
worden geleid. 

lokatie Wadi

de lokatie is bewust gekozen ,
het word in de nieuwe plannen  ongeveer de ‘laagste’   
plek en zal tevens een mooie groene buffer zijn tussen de 
omwonende en de parkeerplaats en inrit.dit verhoogd 
niet alleen de lokale biodiversiteit maar ook werkt 
het positief op het toekomstige woongenot van de 
omwonenden.

Werking Wadi

nader onderzoek zal aantonen dat de aanwezig leem laag 
evt “ verticaal doorboord” zal moeten worden om goede 
inzijging te verkrijgen, uitspoeling richting gedraineerde 
tunnel zal door dezelfde leemlaag dan ook niet aan de 
orde te  zijn .dit valt ondermeer op te maken uit het 
Waterhuishoudingsplan tubbergers esch van tauw  
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Aanzicht hoofd entree

hoofdzakelijk een  zeer groene aanblik waar hier en daar de nieuwbouw  doorheen prikt en in beeld komt... de zgn “kappen”

6 dooRSnedeS en AAnzichten

Op en top Tubbergen
Gemeente Tubbergen
Bijlagenboek structuurvisie
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Geluidschermen

inpassen in het groen!
de geluidschermen zullen niet 
alleen worden beplant met klimop
maar ook met andere soorten
( zie beplantingsplan)
tevens wordaan de voor en 
achterzijden beplanting gezet
hierdoor komen ze niet als 
vreemde storende elementen 
in beeld en dragen ze ook nog 
ees enorm bij aan de biodiversiteit
van het project, de beplanting 
aan de achterzij van deschermen 
draagt bij aan v zicht vanuit  
tuinen van omwonenden.

doorsnede es- nieuwbouw,
door het hoogte verschil ontstaat er 
een talud,bestaande singel hier en 
daar handhaven 

Op en top Tubbergen
Gemeente Tubbergen
Bijlagenboek structuurvisie
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7 BeplAntinGS VooRStel 
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Bronnen,

-Ruimtelijke plannen 
-noabers
-op en top tubbergen / structuurvisie
-Google earth

Bijlage 

Aldi tubbergen beplantingsvoorstel 29 mei 2019
( zie linker pagina)
Aldi tubbergen plantlijst  29 mei


