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INLEIDING
Algemeen

Het beeldkwaliteitplan is een document dat dient ter inspi-
ratie en toetsing. Het beschrijft de beoogde kwaliteit van het 
woongebied. 

Architecten, ontwerpers, bewoners en andere betrokke-
nen kunnen lezen wat het beoogde ruimtelijk beeld is. De 
beeldkwaliteit is geen keurslijf. Er is nadrukkelijk ruimte voor 
interpretatie maar afwijken van het beschreven beeld moet 
gemotiveerd worden. 

Locatie 

Het nieuwe woongebied is gelegen op het perceel Almelose-
weg 45 van het voormalige tuincentrum.

De activiteiten van het tuincentrum zijn sinds 2012 gestaakt. 
Sindsdien wordt het terrein voor een groot gedeelte van het 
jaar niet gebruikt. 
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INLEIDING
Historie

De historische kaarten geven de ontwikkeling van Tubbergen 
en de route naar het centrum van Tubbergen weer.
Op de kaart van de situatie 1832 is in het gebied nauwelijks 
bebouwing aanwezig maar de verbinding van Almelo naar 
Tubbergen staat er al op.

In de situatie 1848 zien we al een verandering in de verbin-
ding. Ter hoogte van het voormalig tuincentrum is het tracé 
van de huidige Almeloseweg al herkenbaar. 
Ook verderop richting centrum zien we verbeteringen in het 
tracé van de weg.

situatie 1832

situatie 1848
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INLEIDING
Historie

De Almeloseweg ligt op de kaart van 1923 al op zijn huidige 
tracé. De nieuwe bebouwing richt zich al op het nieuwe tracé. 
Op de locatie van het voormalig tuincentrum ligt een nog een 
kleine es.

Op de kaart van 1995 is de nieuwe randweg N343 (Tubberge-
resweg ) te zien. Deze weg is de huidige fysieke en ruimtelijke 
grens aan de zuidwestkant vanTubbergen. 

Tussen de woningbouw rondom de Van Maasstraat  en de 
N343 is een geluidwal aangelegd. De wal is beplant met 
opgaand groen en bomen. Tussen de achtertuinen en wal ligt 
een watergang met onderhoudsstrook.situatie 1923

situatie 1995
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Stedenbouwkundig Plan

De Almeloseweg, het tracé van de voormalige Almeloseweg, 
de N343 en het aan de oostkant gelegen bestaande woonge-
bied vormen de begrenzing van het plan.

De entree van de nieuwe buurt ligt ter hoogte van het 
woonperceel aan de Almeloseweg 51/51a. Een statige 
asymmetrische dubbele woning markeert deze entree.
De twee dubbele woningen die ter hoogte van het 
woonperceel aan de Almeloseweg 44 zijn gesitueerd krijgen 
een prominente voorgevel.

Via een lusvormige ontsluiting is de woonbuurt ontsloten. 
Aan de buitenkant van de lus zijn vooral dubbele woningen 
gelegen. Richting het bestaande woongebied zijn vrijstaande 
en dubbele woningen gelegen. De woningen hebben een 
asymmetrisch kap met een lage goothoogte aan de zijde van 
de bestaande woningen en een hogere aan de binnenzijde 
van het plan. Tussen bestaand en nieuw woongebied zijn 
groenstroken aangelegd om het water en de 
hoogteverschillen in het terrein op te vangen. 

stedenbouwkundig plan



STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Stedenbouwkundig Plan

Aan de binnenzijde van de lus zijn 15 rijwoningen gelegen. 
Achter de rijwoningen ligt een parkeerhof .

Het parkeerhof, in de vorm van carports, wordt voorzien van 
een antraciet dak. De bekleding bestaat uit hout of 
soortgelijk.

De weg is 6 meter breed en kent door de hele buurt heen 
voetstroken. Voor een groot deel wordt de weg aan de 
binnenzijde van de lus begeleid door straatbomen.

Het parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen erf, op straat 
en bij de rijwoningen in een parkeerhof en parkeerstroken. 
Hiermee is ruim voorzien in de parkeerbehoefte. 

Aan de oostzijde van het plan is via het keerpunt een 
calamiteitenontsluiting gelegd richting Maatweg. Deze 
ontsluiting kan gebruikt worden voor langzaam verkeer maar 
is alleen bij calamiteiten te gebruiken voor autoverkeer. Het 
plan kent 15 rijwoningen, 30 dubbele en 6 vrijstaande 
woningen.

stedenbouwkundig plan
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Groen

In het midden van de buurt ligt een groen gebied. In het 
zuidelijk deel wordt het regenwater opgevangen en in het 
noordelijk deel is een speelplek ontworpen.

Naast de functionele werking van geluidsafscherming 
vormt de beboste wal een mooie achtergrond voor de 
woningen.

Tussen het bestaande woongebied en het nieuwe woon-
gebied zijn groenstroken aangelegd waarin het regenwater 
wordt opgevangen, de beperkte hoogteverschillen worden 
verwerkt en er wordt afstand gecreëerd tot het bestaande 
woongebied. 

groenstructuur
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
Gewenste sfeer

De entree van de buurt wordt gemarkeerd door statige 
dubbele woningen met een prominente voorgevel.
Er is gekozen voor een asymmetrische dubbele woning om 
vooral de hoek te benadrukken en twee dubbele woningen 
aan de Almeloseweg met een prominente voorgevel.

In aansluiting op de huizen aan de Almeloseweg is gekozen 
voor een roodbruine steen en een grijs pannendak. Grote 
dakoverstekken en erkers maken het beeld compleet. 

Een projectmatige repetitie dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen. Al is de hoofdmassa gelijk de kleur maar ook 
details kunnen verschillen en onderscheid te weeg brengen. 
Ook bij de rijenbouw wordt gestreefd naar een zorgvuldige 
detaillering en het tot uitdrukking brengen van de individuele 
woning. Bij hoekwoningen dienen blinde zijgevels te worden 
voorkomen. 

Omdat de woningen divers van kleur en vorm kunnen zijn is 
de openbare ruimte eenvoudig ingericht. Klinkers van een 
neutrale bruine tint in zowel het rijgedeelte als de molgoot. 
Alle voortuinen kennen een groene erfafscheiding in de vorm 
van een beukenhaag of een andere haag van gebiedseigen 
beplanting. De wegprofielen worden zoveel mogelijk 
begeleid door haagbeuken.
De overige tuinen die grenzen aan de openbare ruimte heb-
ben een groene afscheiding ofwel een gebouwde erfafschei-
ding die met de woning is meeontworpen.

referentiebeelden
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CRITERIA
Criteria

Massa en vorm
• De hoofd nokrichting is overwegend evenwijdig aan

de weg;
• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume.

Gevelkarakteristiek
• De bebouwing heeft een representatieve gevel rich-
        ting openbare ruimte;
• De detaillering draagt bij aan de gewenste ambachte-
        lijke uitstraling;
• Voor de gevel kan gebruik worden gemaakt van

metselwerk en hout in gedekte tinten;
• Ter verbijzondering kunnen delen van de gevel in

afwijkende materialen of kleuren worden gemaakt
bijvoorbeeld wit stucwerk;

• De kap is beeldbepalend. Het doorlopende dakvlak
overheerst;

• De daken worden gedekt met een gebakken pan,
zonnepanelen of riet bij vrijstaande woningen.

referentiebeelden
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