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Steggink Infra heeft  haar roots in reutum lig-
gen, als geboren reutummer is het een pré om 
werkzaamheden en privé te koppelen aan elkaar. 
Zo werken we graag en dat ligt dicht bij ons. 
Werken en privé vanuit de het oude schuren en 
dito boerderij  aan de ootmarsumseweg!  Mijn 
vrouw is op de plek aan de overkant geboren en 
haar (groot) ouders wonen er al een eeuw!
Onze kernactiviteiten zijn bekend, de kunst is om 
deze werkzaamheden te zien, voelen en beleven 
in de sfeer zoals we doet willen. En hoe willen we 
dat?
Vanuit  boeren slimheid en boeren zuinigheid. Niet 
te veel woorden maar daden!  vanuit een integere 
gedachte. Kort bij de mensen en dus bij onze 
klanten!
Juist in deze tijd van veel moderne en sociale me-
dia willen wij graag back to the roots in werkom-
geving en sfeer.

Huidige situatie
Het bureau Steggink Infra is een ingenieursbureau 
dat nu 10 jaar bestaat. De activiteiten bestaan 
voornamelijk uit kantoorwerkzaamheden. Het 
maken van tekeningen, bestekken, geven van 
advies, projectleiding, directievoering en toezicht 
op voornamelijk civieltechnische projecten. De 
opdrachtgevers van ons bedrijf zijn overwegend 
overheden. Steggink Infra wil haar activiteiten pro-
fessioneel en dicht bij de klant uitvoeren. De uits-
traling van het bedrijf is die van: boerenslimheid, 
nuchterheid, afspraak is afspraak en hard werken. 
Dit zijn kenmerken van ons bedrijf en staan hoog 
in het vaandel. Je boerenverstand gebruiken is een 
kerncompetentie en succesfactor. 
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Inleiding 

Steggink Infra is nu reeds 7 jaar gevestigd aan de 
Ootmarsumseweg 320 en heeft een autonome 
groei doorgemaakt. In 10 jaar tijd zijn we dan ook 
gegroeid van 1 medewerker naar 25 medewerkers. 
Het bedrijf is gelegen in de directe nabijheid van 
het dorp Reutum en is door de ligging aan de Oot-
marsumsestraat en de Sluttenweg gelegen op een 
goed bereikbare plek. 

Gewenste situatie
Op de huidige lokatie ontstaat er ruimte voor het 
rusttheather, verblijfds- en ontmoetingsruimten en 
een multifunctionele  ruimte door de nieuwbouw 
die mogelijk gemaakt word door aankoop te slo-
pen schuren in het buitengebied, in kader van de 
schuren-voor-schuren-regeling. 
Het perceel heeft sinds 1985 geen officiële 
agrarische bestemming meer. De uitstraling van 
het perceel en het gebruik van het perceel is in het 
verleden altijd agrarisch geweest tot en met 2007 
stonden er zelfs nog koeien en kippen op stal.
Gezien de vele positieve reacties van klanten op 
onze huidige locatie en hoe klanten zich thuis 
voelen in de harmonieuze gemoedelijke sfeer van 
vroeger willen we graag deze identiteit behouden. 
Deze sfeer en identiteit zal het concept van het 
rusttheater versterken. Dit is de kracht passie en 
visie. 

Positief
Het nieuwe bedrijf  met toekomstperspectief voor 
de gemeente Tubbergen en creëert werkgelegen-
heid. Gelet op de visie en missie is het niet 
mogelijk om op een bedrijventerrein te zitten. Het 
plangebied ligt in de nabijheid van Reutum en is 
goed te bereiken vanuit de Ootmarsumseweg en 
de Sluttenweg. De functie rusttheater past ,ons 
inziens, goed bij activiteiten in schuren in het 
landelijk gebied.

Door het nieuwe bedrijf wordt het erf behouden 
en krijgen de bestaande opstallen deels een nieu-
we functie. De aanpassing van het erf komt ten 
goede aan de algemene ruimtelijke kwaliteit. Het 
perceel heeft op dit moment voldoende pakeer       
mogelijkheden om de toekomstige gasten op 
te vangen, waarbij deze ook op een goede wijze 
landschappelijk ingepast kunnen worden. 
De afgelopen jaren is getracht het erf steeds op 
gepaste wijze proberen op te knappen en te ver-
fraaien.  Het verplaatsen van het fysieke deel van 
Steggink Infra naar het bedrijventerrein was hier 
een volgende stap in. Verder word door het terug-
brengen van streekeigen beplanting, graslanden 
(deels nat) het oorspronkelijke landschap versterkt. 
Ook word het perceel toegankelijker gemaakt door 
de aanleg van wandelpaden e.d..
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1.1 Locatie en planbegrenzing

Het plangebiend betreft het met rood aangegeven 
gebied.
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1.  Het erf

1.2 Toelichting

Deze toelichting spitst zich hier verder toe op het 
onderzoek en de planvorming rondom het hergebruik 
van en de nieuwe functies voor schuren achter de 
boerderij.
Ook de herbestemming van de voormalige boerderij 
wordt opgenomen in de plannen. Het betreft het 
landschap en de infrastructuur.

1.3 Doelstelling op het erf

De doelstelling van het plan is een (nieuw) evenwichtig 
ensemble te ontwerpen waarbij sprake is van 
samenhang tussen te handhaven boerderij, de schuren 
en het landschap. 

De nieuwe functies van gebouwen en omliggend 
terrein worden hierin betrokken. 

Naast deze bebouwing zal er nog ruimte zijn voor een 
prive-woning voor de familie Steggink met bijbehorend 
bouwwerk. De woning word vormgegeven als een 
paviljoen met platdak met een inhoud van max. 1000 
m3. In gedekte, natuurlijke kleuren en materialen.
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2 Analyse landschap

De ontwikkeling van de typologie van het landschap 
heeft globaal een aantal fasen doorlopen. Voor een 
analyse van het ongerepte landschap dat na de ijstijden 
nog herkenbaar is vast te stellen kunnen we in de geo-
morfologische kaart zien. Op bijgaande beeld is een 
onderdeel van de geomorfologie weergegeven. Het valt 
op dat het plangebied een complexe ondergrond kent. 
Dat is maar ten dele in een nog redelijk fijn microreliëf in 
het veld herkenbaar. In het veld zou je vast mogen stel-
len dat het huis nog net op de hogere delen is gebouwd 
en het weiland zichtbaar naar de oorspronkelijke laagtes 
helt richting vlaktes in het westen.

2M8 Vlakte van Sneeuwsmeltwaterafzettingen bedekt 
met dekzand

2R1 Dalvormige laagte met veen

5H6 Grondmoreneglooiing al dan niet met opgevulde 
smeltwatergeulen bedekt met dekzand

14B3 Hoge stuwwal, de grote stuwwal van Ootmarsum

2R3 Droog  dal al dan niet met dekzand, 
smeltwaterdalen
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2.  Analyse landschap

De invloed van menselijke occupatie bestaat uit de 
ontwikkeling van de hierna volgende landschapstypes.

Op de stuwwal is een es ontstaan, de Reutumse Esch, 
die vermoedelijk voornamelijk als heideveld in gebruik 
is geweest. Niet voorstelbaar is dat dit allemaal voor 
de teelt van gewassen in gebruik is geweest. Deze es is 
landschappelijk gezien steeds een open ruimte gewe-
est. Langs de randen van deze es zijn hoeven en erven 
ontstaan waarvan een groot aantal nog zijn terug te 
vinden, het essen- en hoevenlandschap. De nederzett-
ing in Reutum lijkt onder aan de es te zijn ontwikkelt 
bij de aantakking van de weg naar Weerselo op de weg 
Fleringen - Ootmarsum.

In een brede strook tussen Reutum en de in de geo-
morfologie duidelijk herkenbare start van de vlaktes en 
venen naar het westen bestond een landschap gevormd 
uit een fijnmazig web van kleine walletjes en singels. 
Een zeer besloten kleinschalig landschpa, het maten-
landschap.

Aan de westzijde van het plangeboed bestond een 
uitgestrekt landschpa van heidevelden die afwisselend 
meer of minder nat waren.

1848

omschrijving
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Halverwege de 19e eeuw waren er grote veranderingen 
in de sociaal economische ontwikkeling in dit 
toch agrarische landschap. Ontginningen en 
schaalvergroting was ook toen aan de orde. De 
uitvinding van kunstmest, het afschaffen van de Marke 
en de bevolkingsgroei in steden waren de oorzaak van 
deze ontwikkelingen.

De gevolgen voor dit landschap bestonden uit het 
grofmaziger worden van de webstructuur van wallen 
en singels. De hoeven werden soms door vererving 
opgedeeld en er ontstonden kleinere erven met relatief 
weinig grond. Zo ook het erf van de familie Steggink. 
Op de bijgevoegde topografische kaart van 1935 is het 
huis en een enkele schuur herkenbaar aanwezig. 

Samenvattend stellen we vast dat het huidige weiland 
waaraan het erf zich bevindt vroeger opgedeeld 
was in zeker twee andere weilandjes. Dit wordt op 
onderstaande figuur aangetoond.

1905 
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3.  Landschappelijke analyse van het erf

3.1 Bebouwing

Op bijgaande tekening wordt een overzicht van de 
bestaande bebouwing wwergegeven. De bestaande 
boerderij is met de noklijn op de weg naar Fleringen 
gericht. De achterliggende schuren schikken zich naar 
de richting van de voormalige boerderij. De vier schuren 
vormen een soort steeg waaraan zich alle ingangen 
bevinden. 

Boomgaard en tuin

3.2 Het landschap rond het erf

In de directe omgeving van het erf vinden we een 
perceel, omsloten door diverse houtwallen en sin-
gels. Opvallend is de opening in de wallen naar het 
zuiden. Het erf van de buurman is daardoor duidelijk 
waarneembaar.  Dat erf is ouder dan het erf Steggink. 
Erf Steggink heeft zich als relatief nieuwe erf naar de 
doorgaande weg gericht. Deze was immers van groter 
belang geworden. Langs de straat is een met struweel 
beplante wal aangelegd. Langs de zijweg, de Slutten-
weg, is er een mooie wal aan de noordzijde.

Het huidige landschap
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Bodemkaart:

cHn 23 Podzolgronden, lemig fijn zand. Dit is het 
gedeelte rond de boerderij en is relatief droog 
(GT. VI)

cHm 21 Podzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn 
zand. Dit betreft het middengebied en is wat 
natter (Gt. V)

pZq23 Kalkloze zandgronden, Beekeerdgronden, 
lemig fijn zand relatief nat (Gt. III) Dit betreft de 
zichtbaar lagere strook aan de westzijde, tegen 
de wal aan.

4.1 Bodem

De bodemsituatie is van belang voor het detailleren van 
het terrein, met name de inrichitng met de beplanting 
en grasvegetaties. Op de kaart links zijn er drie 
bodemtypes herkenbaar. Van iets rijker, hoog en droog 
verloopt de bodemsituatie naar armer lager en natter. 
Dit is de oorspronkelijke inzet van de natte en lage 
heidevelden richting Fleringen.
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4.2 Landschapsplan
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SORTIMENT BEPLANTING

gemengde hagen:

- Acer campestre spaanse aak (10%)
- Carpinus betulus haagbeuk (10%)
- Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn (50%) -
Fagus sylvatica beuk (10%)
- Ilex aquifolium gewone hulst (5%)
- Ligustrum vulgare liguster (10%)
- Rosa canina hondsroos (5%)

houtwallen:

boomvormers:
- Alnus glutinosa zwarte els
- Betula pendula ruwe berk
- Prunus avium zoete kers
- Prunus padus vogelkers
- Quercus robur zomereik
- Sorbus aucuparia lijsterbes

struikvormers:
- Cornus sanguinea rode kornoelje
- Corylus avellana hazelaar
- Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn
- Euonymus europaeus kardinaalsmuts
- Rhamnus frangula sporkehout, vuilboom
- Rosa canina hondsroos
- Ribes rubrum aalbes
- Viburnus opulus Gelderse roos
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- 72 m2 (6x12 m)
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Het belangrijkste uitgangspunt is het creëren van een 
compacte erfcluster. Dit word bereikt door:

- aan de zuidwestzijde van het erf, over de lengte van
het bebouwingscluster, een (eetbare) houtsingel te 
plaatsen als een ruimtelijke grens van het erf/ overgang 
naar het landschap. Deze kan transparanter, dan wel 
dichter worden vormgegeven naar gelang dit gewenst 
is. Mits de lijn herkenbaar blijft.

- Voor de nieuwe bebouwing dient sprake te zijn van 
hoogwaardig vormgegeven gebouwen die vanuit 
ruimtelijk oogpunt verklaarbaar zijn. Het erf word 
onderverdeeld in verschillende (ruimtelijke) zones: de 
traditionele zone (langs de weg) en de eigentijdse zone 
(grenzend aan het landschap). Hierdoor wordt de trans-
formatie van het erf en de bijzondere functie ook in de 
architectuur zichtbaar. 

- De traditionele zone bevat bouwwerken verwijzend 
naar het agrarische verledenen en het maten- en fli-
erenlandschap.  De bebouwing kenmerkt zich door 
de eenduidige hoofdvorm, grootdak (vaak zadelkap) 
en het gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren die niet afsteken tegen de achtergrond van het 
landschap. In de architectuur is meer aandacht voor de 
detailering dan in de jongere landschapstypes.

- De eigentijdse zone bevat bouwwerken welke op 
zichzelf staande elementen zijn. Gekenmerkt door 
eenvoudige sobere vormgeving/detailering. De bouw-
werken zijn sterk vanuit een ruimtelijk oogpunt verk-
laarbaar. Waarbij tranparantie en geslotenheid reageren 
op het omliggende landschap. De gemeenschappelijke 
noemer met de traditionele zone ligt in het materiaal 
gebruik. Ook hier is natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren die niet afsteken tegen de achtergrond van het 
landschap gewenst!

5.  Uitgangspunten en keuzes nieuw erf 

GEDEKTE KLEUREN
NATUURLIJKE MATERIALEN

EIGENTIJDSTRADITIONEEL
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