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1. INLEIDING 

De locatie 'De Spinde' is gelegen in de gemeente Coevorden aan de Hoofdstraat 2 te Dalen. De locatie vormt een 
'eiland' door haar ligging tussen de Hoofdstraat, Emmerweg, Binnenweg en Wettringerlaan (waar in het zuidoosten 
een deel van de locatie over de Wettringerlaan heen ligt). Op de locatie staat het voormalig gemeentehuis 'De 
Spinde', waarin de afgelopen tijd de afdeling Openbare Werken van de gemeente Coevorden, de openbare 
bibliotheek, ouderenwerk, diverse verenigingen en het toeristisch informatiepunt gehuisvest waren. Het voormalige 
gemeentehuis is in de jaren '70 van de vorige eeuwonder architectuur gebouwd en de architect Cor Kalfsbeek heeft 
met het ontwerp een architectuurprijs gewonnen. 
Het college van Burgemeester en Wethouders besloot in november 2013 De Spinde te verkopen. Dat besluit was in 
lijn met de notitie 'Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties' vastgesteld door de gemeenteraad in juni 
2012. Hierin is besloten dat de huisvesting van sociaal culturele activiteiten in De Spinde niet meer gefinancierd 
wordt door de gemeente en de gemeente geen rol heeft bij de instandhouding van het pand. De bibliotheek zal 
nieuwe huisvesting vinden in de BWB-school. In de nieuwe ontwikkelingen voor de locatie is vastgelegd, dat de 
ontwikkelaar huisvesting voor de diverse verenigingen in zijn plannen opneemt. Het is de ontwikkelaar mogelijk om 
het gehele bestaande gebouw te slopen, of een deel ervan. Tevens is toezegging gedaan voor het mogelijk maken 
van 33 woningen op de locatie, zijnde seniorenwoningen. 

Het huidige beeld van het gebied is een beeld dat openheid, groen en ruimte uitstraalt. 
Het beeld van de bebouwing op de locatie is, ondanks het voor Dalen grote oppervlak aan aaneengesloten 
bebouwing, kleinschalig met zachte overgangen naar en passend binnen de omringende bebouwing. 

Topografische kaart 2015 
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2. LOCATIE 

Aan de west-noordwestzijde van de locatie ligt aan de overzijde van de Hoofdstraat een plein met parkeer 
voorzieningen, met aan de west- en noordzijde winkels met bovenwoningen. Deze bebouwing is twee- tot drie 
bouwlagen hoog en voorzien van kappen, waarbij de derde bouwlaag heel beperkt is door de gebogen kapvorm. 
Aan de zuidwestzijde van de locatie liggen aan de overzijde van de Hoofdstraat vrijstaande woningen c.q. winkels. 
Deze bebouwing heeft over het algemeen de uitstraling van een boerderijkarakter, waarbij de kopgevels twee 
bouwlagen kennen en de zijgevels zijn voorzien van lage gootlijnen. 
Aan de zuidzijde van de locatie liggen aan de overzijde van de Binnenweg vrijstaande woningen met kap en lage 
gootlijnen. 
Aan de oostzijde ligt aan de overzijde van de Wettringerlaan een rijksmonumentale boerderij met schuur solitair. 
Van deze bebouwing heeft het voorhuis twee bouwlagen en een kap en de schuur een forse kap met lage gootlijnen. 
Het gebouw De Spinde sluit het zicht vanuit dit monument op de Hoofdstraat en vice versa af. 
Aan de noordoostzijde liggen aan de overzijde van de Wettringerlaan twee vierkante woontorens van drie 
bouwlagen, waarbij de derde bouwlaag terugliggend ten opzichte van de daaronder gelegen bouwlagen is geplaatst 
en zodanig is vormgegeven, dat de gevels transparant zijn waardoor deze bouwlaag zich heel terughoudend en 
bescheiden in het dorpsbeeld voegt. Aan de noordoostzijde van het gebied gaat de Hoofdstraat bij de kruising met 
de Wettringerlaan over in de Emmerweg. 

Winkelplein met parkeervoorzieningen aan de west-noordwestzijde en vrijstaande bebouwing aan de noordzijde 

Rijksmonument aan oostzijde Wettringerlaan Bebouwing langs zuidzijde Binnenweg; Indië-veteranenmonument 

;"," 
i'i'::: .... 
~~.i 

Zicht vanuit rijksmonumentale boerderij Woontoren langs aan noordzijde 
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Op de locatie zelf is naast het voormalige gemeentehuis De Spinde geen bebouwing aanwezig. Hoewel De Spinde 
een gebouw is dat een voor Dalen groot oppervlak beslaat, is het gebouw heel ingetogen door de toegepaste 
kleinschaligheid, veelvormigheid, de materialen welke in de omgeving overgaan, zoals hout en een steen die bij de 
klinkerbestrating past, en zachte kleuren met een enkel accent. 
In het bestaande gebouw is aan de zijde van de Wettringerlaan een midden-spanningsstation van Aktivabedrijf 
Enexis Noord B.V. opgenomen. 
Aan de zuidwestzijde is het Indië-veteranenmonument geplaatst ter nagedachtenis aan de soldaten die in de 
periode 1945-1980 in Indië zijn geweest: uit Dalen is een grote groep jongeren daarbij geweest. Dit monument ligt 
op aan een groen veld, gemarkeerd door het monument aan de ene zijde en een gemetselde figuratie aan de andere 
zijde. 
Eveneens is nog iets zuidelijker dan voornoemd monument een gemetselde boorkop met fontein ter herdenking aan 
de werkzaamheden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij aanwezig. 
Aan de westzijde is naar de Wettringerlaan toe een deel van het gebied door een haag afgeperkt met daarbinnen 
enkele rechtopstaande veldkeien: de haag laat op schaal het grondgebied van de voormalige gemeente Dalen zien, 
de veldkeien vertegenwoordigen daarin de kernen binnen deze gemeente. Oorspronkelijk was het de bedoeling bij 
dit gebledzitplekken te creëren. 
Aan de zuidoostzijde van de Wettringerlaan staat een Beatrix-boom met hekwerk. 

Indië-veteranenmonument Boorkop NAM met fontein Beatrixboom met hekwerk Gemeente Dalen 

Aan de zuidzijde van de locatie ligt aan de Binnenweg het gemaal voor de hoofdriolering van Dalen. Deze 
hoofdriolering doorsnijdt een deel van de locatie van het gemaal richting noorden onder het daar aanwezige 
voetpad. 

Van belang is, dat het overgrote deel van de locatie valt binnen de molenbiotoop van de stellingmolen Jan Pol aan 
de Molenwijk te Dalen ten noordwesten van de locatie. Dit houdt in, dat vanwege deze biotoop de maximale 
bouwhoogte is gesteld op 9.90m. Plannen die een bouwhoogte binnen deze biotoop hebben van hoger dan 9.90m 
dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de betreffende molenstichting. 

De Hoofdstraat vormt een drukke doorgaande verbindingsweg richting Coevorden of de N34. Aan de westzijde is aan 
de overzijde van de Hoofdstraat een winkel plein gelegen met parkeervoorzieningen. 
De Binnenweg vormt een rustige verbindingsweg tussen de Hoofdstraat en De Brinken. Vanaf de Binnenweg is het 
huidige parkeerterrein aan de zuidzijde van de locatie bereikbaar. 
De Wettringerlaan is een smalle weg voor bestemmingsverkeer ten bate van het huidige gebouw De Spinde, het 

------FiJk-sFT'l0Fl·umeFlt-eFl-eeFl-vaFl-ee-t-wee-w00fl-t0Fens.,-AaFl-ee~e-laaFl-liJFl-eeFl-eepeFk-t-aaFl-tal-0peFlbaFe-pa·FKeerfllaat-seFlI----- 
aanwezig, zowel aan de zijde van rijksmonumentale boerderij als tussen het noordelijk deel van De Spinde en de 
woontorens. 

Het vigerende bestemmingsplan geeft voor de gehele locatie de bestemming 'Centrumvoorziening' aan. 
De gemeente Coevorden wil medewerking verlenen aan de verkoop van de locatie en daarbij de aanduiding in het 
bestemmingsplan wijzigen naar 'Wonen' en 'Maatschappelijke voorzieningen', mits de ruimtelijke kwaliteit van de 
locatie in zijn directe omgeving gewaarborgd blijft of mogelijk verhoogd wordt. Voor de bestemming 'Wonen' maakt 
zij het mogelijk, dat maximaal 33 woningen ten bate van senioren gerealiseerd kunnen worden. De bestemming 
'Maatschappelijke voorzieningen' is bedoeld om een onderkomen voor de diverse verenigingen te realiseren. 
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Hiertoe geeft zij in deze randvoorwaarden een analyse van de directe omgeving en de betreffende bebouwing. Op 
basis van deze analyse stelt zij een aantal randvoorwaarden aan de mogelijke nieuwe bebouwing op deze locatie, 
aanvullend op het voor dit gebied gestelde in de welstandsnota onder Dl: Esdorp. Aangezien er sprake is van twee 
verschillende bestemmingen wordt onderscheid gemaakt in de randvoorwaarden voor de categorie 'Wonen' en de 
categorie 'Overige objecten'. 

KWALITEITEN 
De locatie kent de volgende kwaliteiten: 

1. Openheid 
2. Groen (zowel veel volwassen bomen langs wegenstructuur als grasvelden) 
3. Bebouwing rond de locatie voor het overgrote deel vrijstaand en van oudsher referend aan boerderijtype 
4. Horizontaliteit in de bebouwing door lage gootlijnen en kappen met lange nokken 
5. Mooi gebruik van vormen met lage gootlijnen, kappen, bij elkaar passende materialen en zachte kleuren 
6. Klinkerbestrating rondom de locatie, waarbij overgangen naar privé met haagjes en groen zijn en daarmee 

een grote openheid creëren 
7. Nieuwbouw van twee woontorens, die door hun opbouw met terugliggende bovenverdieping, 

materiaalgebruik en kleurkeuze zich heel terughoudend presenteren 
8. De locatie vormt een 'eiland', dat een 'drukke' zijde en een 'luwe' zijde kent 
9. Het 'eiland' is rondom zichtbaar en kent rondom bovenstaande kwaliteiten. 

De opgave is, om zoveel mogelijk van bovengenoemde kwaliteiten in het nieuw te ontwikkelen plan op te nemen, te 
behouden of zelfs te versterken. Met name de openheid, de ruimte, licht, lucht en groen zijn kwaliteiten die 
behouden dienen te blijven binnen het nieuwe plan. 

Op de locatie zijn een aantal herdenkingsmonumenten aanwezig, zowel gebouwd als groen. Uitgangspunt is, dat het 
Indië-monument een nieuwe plek vind, al dan niet op deze locatie. 
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3. 

Uitsnede archeologische waardenkaart Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart 

Archeologie 
De aanduiding 'paars', waarin de locatie geheel is gelegen, duidt op een historische kern. De vrijstelling is voor een 
grondoppervlak van 100m2 met een diepte van minder dan 30cm -maaiveld. Voor deze vrijstelling geldt de 
meldingsplicht conform art. 53 van de Monumentenwet. Buiten de vrijstelling dient altijd eerst een 
bureauonderzoek plaats te vinden. Afhankelijk van de resultaten kan worden besloten tot behoud in-situ, 
inventariserend veldonderzoek, opgraven of begeleiden. 
De contactpersoon voor archeologie voor gemeente Coevorden is Jan Molema, j.molema@coevorden.nl . 

De aanduiding 'groene arcering', waarin de locatie geheel is gelegen, duidt op een prehistorische route van 
provinciaal belang met 200m buffer. Voor dit gebied gelden de richtlijnen voor uit te voeren onderzoek zoals in het 
omliggende gebied. Bij bodemingrepen neemt de gemeente contact op met de provincie. Mochten er tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden archeologische resten worden gevonden, dan dient dit onmiddellijk gemeld te 
worden bij de provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden, w.vandersanden@drenthe.nl . 

Cultuurhistorie 
De aanduiding 'roze', waarin de locatie geheel in is gelegen, duidt op een gebied met hoge cultuurhistorische 
waarde. Dit houdt in dat gevraagd wordt om nieuwe plannen met respect voor en behoud van de aanwezige 
kwaliteiten te ontwikkelen. Deze kwaliteiten worden reeds in hoofdstuk 2 'Locatie' beschreven, waarbij de openheid, 
de gemengde bebouwing en de klinkerverharding wezenlijke elementen vormen. 

Aanvullend wordt nog de accidentatie van het terrein benoemd: 
aan de oostzijde van de Wettringerlaan ligt aan de zuidzijde een open grasland in de vorm van een kom. De grond 
ligt aanzienlijk lager dan het omringende terrein. Aangezien deze plek nooit bebouwd is geweest, zoals diverse 
historische kaarten laten zien, is hier mogelijk een plek met cultuurhistorie van hoge waarde aanwezig. 
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4. BESTEMMINGSPLAN EN ONTWIKKELINGEN 

Vigerend bestemmingsplan -uitsnede Dalen- 

In het vigerende bestemmingsplan is de locatie geheel gelegen in het gebied met de aanduiding 'C, 
Centrumvoorzieningen. Het bouwblok volgt deels de contour van het huidige gebouw De Spinde (noordelijk deel) en 
biedt deels ruimte aan uitbreiding (aan zuidoostzijde). De gehele locatie ligt binnen het gebied van de molenbiotoop 
en kent daardoor een beperking in de maximale hoogte van de bebouwing. 

Gemeente Coevorden wil medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestemmingsplanaanduiding van 
Centrumvoorzieningen naar een beperkt gedeelte voor Maatschappelijke Voorzieningen en het overig gedeelte voor 
Woongebied en Groenvoorzieningen: 

• Het deel'M', Maatschappelijke Voorzieningen, is bedoeld voor een onderkomen voor de diverse 
verenigingen, waarbij woonmogelijkheden niet zijn toegestaan. 

• Het gedeelte met de bestemming 'C, Centrumvoorzieningen, gelegen tussen De Brinken nummer 5 en 
nummer 9 krijgt de bestemming 'G', Groenvoorzieningen, waarbij bebouwingsmogelijkheden niet zijn 
toegestaan. 

• RefCleel-'WG'-;-Woonge5iea-;-iSlïeaoelCl voor maximaarJ3 wonmgen voor senioren. 
(zie kaart blz. 11: Algemene voorwaarden en aandachtspunten) 

Aangezien de grondverkoop opgedeeld is in twee fasen, geldt voor fase I (noordelijk deel van de locatie) een 
onderkomen voor de maatschappelijke voorzieningen en een maximum van 17 woningen en aan fase II (zuidelijk 
deel van de locatie) een maximum van 16 woningen (zie kaart blz. 9: Grondverkoop). De bestaande Wettringerlaan 
die door fase Illoopt mag verlegd worden naar een andere plaats. 
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GRONDVERKOOP 

sectie C 

Grondverkoop opgedeeld in twee fasen (donkergeel: Fase I, lichtgeel Fase II) 

Bij toekomstige ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een recht van opstal 
door Aktivabedrijf Enexis Noord B.V. , het gemaal van de hoofdriolering van Dalen en bestaande leidingen en kabels 
in de bodem. Tevens dient rekening gehouden te worden met de toegang van de twee naastgelegen woontorens. 

De Wettringerlaan met aangrenzende parkeervlakken blijft in eigendom van gemeente Coevorden, evenals 
groenstroken langs de wegenstructuur. Deze weg kan indien gewenst een ander tracé krijgen met behoud van de 
toegang tot de parkeergarage van de woontorens en de openbare parkeerhavens aan deze laan. 
Een ontsluitingsweg vanuit de locatie op de Hoofdstraat is niet toegestaan. 

Aandachtspunten bij nieuwe ontwikkelingen zijn geluidshinder van de doorgaande weg Hoofdstraat en het 
nabijgelegen winkelcentrum, en de aanwezigheid van een garagebedrijf met verkooppunt motorbrandstoffen nabij 
de locatie. 
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5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WELSTAND -ALGEMEEN- 

De gehele locatie valt binnen de welstandscriteria 3.2.04 Dl-Welstandscriteria Esdorp. Hier is het wensbeeld: 
• Transparantie van de dorpskernen (doordat het groen doordringt tot in de kern) in stand houden; 
• Vasthouden aan het bestaande karakter van het dorp. In geval van nieuw(ver-)bouw aansluiting zoeken bij 

de bestaande bebouwing in de directe omgeving voor de massa, vormgeving en materiaalgebruik. De 
criteria zijn erop gericht om bij veranderingen van het gebied de architectonische kwaliteit van de 
bebouwing te verbeteren. 

In de nieuwe ontwikkelingen dient het gebouw in het gebied maatschappelijke doeleinden te voldoen aan 
bovengenoemde criteria onder 'Overige bebouwing', en de gebouwen in het gebied woongebied te voldoen aan 
bovengenoemde criteria onder 'Woning', beide aangevuld met de voorwaarden en aandachtspunten zoals 
aangegeven in de hoofdstukken 5, 6 en 7. 

Ruimtelijke kwaliteit gehele locatie 
Algemeen uitgangspunt voor de gehele locatie is om zoveel mogelijk ruimte, openheid en groen aanwezig te laten 
zijn. Vanwege het gewenste programma behoort gestapelde bouw derhalve tot een mogelijkheid. Om deze 
kwaliteiten te behouden kunnen bouwblokken met een vierkante plattegrond los op de locatie geprojecteerd 
worden, of met een rechthoekige plattegrond met de lengterichting haaks op de Hoofdstraat. 
Tussen de nieuwe gebouwen onderling en tussen de nieuwe en bestaande gebouwen dient een afstand aanwezig te 
zijn van minimaal de hoogte van het hoogst mogelijke bouwwerk op die plek om de openheid op de locatie te 
garanderen. 
Parallel aan de Hoofdstraat is erbij volledige nieuwbouween maximale gevellengte van 2s.00m mogelijk. 

Vanuit de openbare ruimte is rondom de gehele locatie zicht op de nieuwe ontwikkelingen: dit betekent dat van de 
nieuwe ontwikkelingen gevraagd wordt dat deze alzijdig hoge kwaliteit hebben en uitstralen, zowel in ontwerp als in 
materialen, kleuren en detailleringen. 

De overgang van de nieuwe bebouwing naar de openbare gebieden dient ruim en geleidelijk te zijn en kan (naast te 
handhaven hoog groen buiten het bouwvlak en met de wens zoveel mogelijk binnen het bouwvlak te handhaven) 
vorm gegeven worden middels gras en haagjes, en mogelijk middels zeer lage gemetselde muurtjes indien deze bij 
de gekozen architectuur van de gebouwen passen. 
Grote waarde wordt gehecht aan het handhaven en toepassen van klinkerbestrating. 

De locatie heeft een 'drukke' en een 'luwe' zijde: dit dient in de nieuwe ontwikkeling behouden te blijven. 

Er dient voldaan te worden aan de huidige parkeernorm. Daartoe kunnen parkeerkelders, geheel of gedeeltelijk 
verdiept, in het plan worden opgenomen, bij voorkeur één grote kelder met één ontsluiting naar de openbare weg, 
voor alle gebouwen. Garages op de begane grond, waarbij meerdere garagedeuren in één gevelvlak aanwezig zijn, 
zijn niet toegestaan: dit om evenwichtige, kleinschalige gevels die een duidelijke woonfunctie uitstralen te 
garanderen, zonder daarbij achterkanten en/of achtererven te creëren. Een enkele toegangsdeur tot een daarachter 
liggende gezamenlijke inpandige garage is mogelijk. Er kan een uitzondering worden gemaakt indien de 
stedenbouwkundige opzet zodanig is, dat de alzijdigheid van de locatie niet meer geheelopenbaar is. 
De Wettringerlaan kan een ander tracé krijgen; daarbij dient de breedte min. 10.sOm te bedragen inclusief berm( 

_____ ~enJ.J:te.tbujdigeJi-etspad-tu5s-en-deJ3r:inken-e-n-de-par:keer:plaats-moet-eenJogische-aanslujting-kr:ijge-n-op-d@~------ 
Binnenweg. 

Dalen als geheel is een zeer groene kern. Dit groene karakter dient ook uit de nieuwe inrichting van de locatie te 
spreken. Aangezien een strook groen langs de wegenstructuur in bezit blijft van gemeente Coevorden, is rekening 
gehouden met afstanden van gebouwen tot de kruinen van bestaande bomen. In de randzöne is het oprichten van 
gebouwen niet mogelijk. 

Vanwege het open karakter van Dalen als geheel en de locatie in het bijzonder en de mogelijkheid om op deze 
locatie in meer lagen te kunnen bouwen, is rekening gehouden met afstanden tot de openbare ruimte en de 
bestaande bebouwing. Het aanwezige rijksmonument aan de Wettringerlaan komt enkel tot zijn recht indien dit 
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monument ruimte om zich heen heeft: om dit rijksmonument is een straal van 25.00m aangehouden waarbinnen 
geen nieuwe bebouwing mogelijk is; binnen de zone tussen 25.00m en 30.00m is bebouwing van één of twee lagen 
met kap mogelijk. 
De maximale bouw- en/of goothoogtes zijn afgestemd op de bebouwing in de directe omgeving van de locatie. 
Voorgaande voorwaarden aandachtspunten zijn tot uitdrukking gebracht in de volgende kaart: 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
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Gebied A, Maatschappelijke doeleinden 
Gebouw met kap: goothoogte = max. 6.00 rn, nokhoogte = max. 9.00 m 
Gebouw zonder kap, twee lagen met platte afdekking of drie lagen waarbij de derde laag alom terugliggend is ten 
opzichte van de tweede laag: bouwhoogte = max. 9.00 m 
Deze goot-, nok- en/of bouwhoogte sluiten aan bij de bebouwing grenzend aan deze zijde van de locatie. 
Bij nieuwbouw wordt afstemming in vormgeving, materialen, kleurstelling en detaillering gevraagd op de 
naastliggende woontorens. 
Maximaal te bebouwen oppervlak 80% (442 rn"), 
Een (bedrijfs)woning wordt in dit gebied niet toegestaan. 
Gebied B, Woongebied 
Gebouw(en) met kap: goothoogte = max. 6.00 m met voor het gearceerde gebied een goothoogte van max. 8.50 m, 
nokhoogte = max. 12.00 m 
Gebouw(en) zonder kap, twee lagen met platte afdekking of drie tot vier lagen, waarbij de bovenste laag alom 
terugliggend is ten opzichte van de eronder liggende laag: bouwhoogte maximaal 12.00 m. 
Maximaal te bebouwen oppervlak 55% (1.402 rrr'). 
Gebied C, Woongebied 
Gebouw(en) met kap: goothoogte = max. 6.00 rn, nokhoogte = max. 10.50 m; twee bouwlagen met kap 
Gebouw(en) zonder kap: bouwhoogte = max. 10.50 m; twee bouwlagen plat afgedekt. 
Maximaal te bebouwen oppervlak 950 m2. 

De Wettringerlaan kan deels een ander tracé krijgen dan in de bestaande situatie, waarbij rekening gehouden wordt 
met de bereikbaarheid van de parkeergarage van de woontorens en de huidige openbare parkeerplekken langs deze 
laan. In de nieuwe situatie heeft dit tracé een minimale breedte van 10.50m inclusief berm(-en). 
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Indien voor de nieuwe ontwikkeling gekozen wordt de bestaande bebouwing op de locatie geheel te slopen, dan zijn 
de volgende twee alternatieven denkbaar: 

Alternatief I (vierkante plattegronden of rechthoekige plattegronden met een 
lengterichting haaks op de Hoofdstraat) 

Alternatief II Aaneengesloten bouwwerk 
NB: contour te bebouwen oppervlak is in alle schetsen gelijk: voor de werkelijke contour dient de kaart op pagina 
11 aangehouden te worden. De Wettringerlaan is in de schetsen conform de bestaande situatie aangegeven. 

Losse bouwwerken 

ALTERNATIEf I 
Geheel nieuw invulling locatie met losse bouwwerken 

Alternatief I 
De onderlinge afstand tussen de bouwblokken bedraagt minimaal de hoogte van het hoogst mogelijke bouwwerk. 
Welstandelijk gezien is dit alternatief niet verder uitgewerkt. 
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Alternatief II 
De verwachting is hier een helder concept wat één gebaar, één gebogen vorm laat zien, waarbij het gebouw royaal 
op eigen erf staat, omringd door eigen groen, haagjes, verharding en evt. zeer lage gemetselde muurtjes indien deze 
passen bij de gekozen architectuur. 
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7. RUIM~ELlJKE ONTWIKKELING 
Indien voor de nieuwe ontwikkeling gekozen wordt de bestaande bebouwing op de locatie gedeeltelijk te 
handhaven, dan zijn de volgende twee alternatieven denkbaar: 

Alternatief III Deel maatschappelijke voorzieningen handhaven 
Alternatief IV Groot deel bestaand gebouwaan noordzijde handhaven 

»: 
/'/ vR~ 

G-E.GIED 
T_f.>.v. 
RVl(s~ 
MÖNUH. 

Bestaand gebouw blijft deels gehandhaafd, enkel voor Maatschappelijke Doeleinden; overig gedeelte locatie 
krijgt nieuwe invulling 

Alternatief III 
Vanwege de geheel eigen bestemming M, kan het deel van het bestaande gebouw dat hiervoor wordt gehandhaafd, 
solitair blijven bestaan. Hierbij wordt temeer, om deze solitaire ligging voldoende tot uitdrukking te laten komen, 
gevraagd om de afstand tussen dit gebouwen de nieuwe bebouwing minimaal gelijk te houden aan de hoogte van 
het hoogst mogelijk gebouw op die plaats. 
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Bestaand gebouw blijft voor een groot deel gehandhaafd, zowel voor bestemming M als deels voor bestemming WGo 

Alternatief IV 
Uiteraard is dit een te volgen ontwikkeling, maar dan dient men zich bewust te zijn dat dit alternatief een moeilijk op 
te lossen traject is indien men streeft naar 33 woningen. Vanwege de gevraagde afstanden om de openheid tussen 
gebouwen onderling te garanderen, blijft in Fase 1 slechts een klein deel van de locatie als nieuw te bebouwen 
oppervlak over. De bebouwing die hier mogelijk verschijnt, zal in vormentaal, materialisering, kleurstelling en 

------detail·lefing-nBtJw-vefwBflt-dienen-1:e-zijn-aan-het-bes-t-aBnde-geb0t1w-;-h0e-minder-afS-1:HfH:I-t0t-de-bes-taHnoe------- 
bebouwing, des te groter de invloed van de architectuur van de bestaande bebouwing op de nieuw te bouwen 
bouwblokken. Concurrentie tussen bestaande en nieuwe gebouwen dient voorkomen te worden. 
Van de bebouwing voor fase 2 wordt gevraagd, deze nauw verwant te laten zijn aan, dan wel op andere wijze 
passend bij, de reeds aanwezige twee woontorens ten noordoosten van de locatie om enige samenhang binnen het 
totale gebied te garanderen. 
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8. REFERENTIEBEELDEN 

Onderstaande plaatjes dienen ter inspiratie. Goothoogtes, dakvormen en aantal verdiepingen zijn niet conform de 
voorwaarden en aandachtspunten. 

Uitvoering in lijn met bestaande woontorens Jaren '30 architectuur: woontorens 
Horizontale belijninq, terugliggende bovenste woonlaag 

Eigentijdse vormgeving (geen referentie voor materialen!) Eigentijdse vormgeving woonblok met kap 

Eigentijdse vormgeving in groene setting 
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Jaren '30 architectuur: rijen 
Spel van horizontale en verticale elementen en lijnen 
Gemetselde lage muurtjes mee ontworpen 
Fors maar gesloten dakvlak 

Jaren '30 architectuur: rijen 
Kopeinden 
Haagjes als erfscheidingen 
Flinke overstekken 

Jaren '30 architectuur 
Spel van horizontale en verticale elementen en lijnen 
Aandacht voor de kopeinden 
'Voorterrein mee ontworpen, inclusief lage gemetselde muurtjes en verhardingen 
Gebouw in groene setting als één gebaar 
Klinkerbestrating en metselwerk gebouw op elkaar afgestemd 

Jaren '30 architectuur: specifieke kapvorm Jaren '30 architectuur: horizontaal en verticaallijnenspel 
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Gemetselde muurtjes als onderdeel van de totale architectuur Horizontaal en verticaallijnenspel 

Jaren '30 appartementencomplex met balkons en uitbouwen 

Gezien het feit dat in de afgelopen jaren gebleken is dat er veel vraag is naar jaren '30 architectuur, is het 
voorstelbaar dat in de nieuwe plannen voor de locatie De Spinde deze architectuur wordt toegepast. De volgende 
uitgangspunten zijn dan van toepassing: 
Kenmerken jaren '30 architectuur 
Horizontaliteit (Iijnen)afgewisseld met vertikale elementen (m.n. schoorstenen) 
Grote overstekken (dak en goot) 
Forse, gesloten dakvlakken 
Forse houtafmetingen 
Fraai metselwerk met specifieke voegen en detailleringen 
Entreepartijen met rijke details 
Samenhang tussen gebouwen erf (terrassen, vijvers, pergola's, muurtjes, hagen) 
Aandacht voor de verhardingen op het erf 
Algemeen: deze architectuur is zeer karakteristiek, degelijk en komt sfeervol en geborgen over 

Uiteraard kan ook, naast aansluiting zoeken in vorm, materiaal en kleurstelling bij de bestaande omringende 
bebouwing, voor eigentijdse architectuur gekozen worden. De volgende uitgangspunten zijn dan van toepassing: 
Eigentijdse architectuur 
Functioneel: eenvoudige, sobere en strakke belijningen 
Materialen, duurzaamheid en nieuwste technologie van belang 
Veellicht en lucht in woning 
Spelen met dieptewerking in gevels 
Woontorens met plat dak of kap niet zijnde een piramide- of zadeldak 
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De onderlegger voor de welstandsparagraaf vormt de welstandsnota voor het gebied waar locatie De Spinde ruim in 
ligt, Welstandsgebied Dl - Welstandscriteria Esdorp. Op bladzijde 10 wordt hier eveneens aan gerefereerd. Deze 
criteria zijn onderverdeeld naar drie gebouwtypes, te weten 'Boerderijtype', 'Woning' en 'Overige bebouwing'. 
Om misvattingen te voorkomen wordt hierna verduidelijkt welk soort bouwwerk onder welke categorie valt: 
Woning vrijstaand, 2-1 kap, rijen 
Overige bebouwing gestapelde woningen, maatschappelijke voorzieningen 
Aanvullend op de bovengenoemde welstandsnota gelden voor de locatie De Spinde de volgende extra voorwaarden 
en aandachtspunten: 

Erfsituatie 

Erfindeling 

Hoofdvorm 

Woning en Overige bebouwing 
Aandacht wordt gevraagd voor een 'natuurlijke' overgang tussen privé en openbaar gebied en 
voor de openheid van de locatie. 
Buiten de hoofdgebouwen zijn geen losse bijgebouwen op de locatie toegestaan. 
Langs de wegen rond en door de locatie zijn binnen de locatie bouwvrije zones aanwezig zodat 
rekening gehouden wordt met de mogelijkheid van voortuin, balkon, openslaande deuren e.v. 
Wanneer in het plan de Wettringerlaan een doorgaande weg blijft, dienen de bomen langs 
deze weg aan de noordzijde zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. Indien nieuwe ontwikkelingen 
kap noodzakelijk maken dient hierover met de gemeente overleg gevoerd te worden. De ligging van 
de weg kan verschuiven evenals de daar aanwezige parkeerplaatsen (ten oosten van het gebied in 
nieuwe situatie aangeduid met 'M'). De hoeveelheid parkeerplaatsen dient gehandhaafd te blijven. 

Woning en Overige bebouwing 
Uitgangspunt is het handhaven van zoveel mogelijk bestaande groenstructuren en bomen. 
Aandacht wordt gevraagd voor het niveauverschil ten zuidwesten van het rijksmonument, waar 
een deel van het terrein lager ligt dan het overige terrein: hier kan in het nieuwe plan op 
ingespeeld worden met de inrichting van de locatie. 
Voor alle erven geldt, dat deze vrij blijven van bijgebouwen, schuttingen, terrasafscheidingen, 
hogere hekwerken e.d. Daar waar één of meerdere van voornoemde elementen toch gewenst zijn, 
dienen deze opgenomen en mee ontworpen te zijn in en met de totale architectuur van het 
hoofdgebouw. 
Grote parkeervelden dienen vermeden te worden, evenals grote verharde terreindelen. 
Er dient een duidelijke samenhang te zijn tussen de terreinelementen (o.a. klinkerbestrating van 
wegen, paden en/of pleinen, muurtjes tussen openbaar en privé) en de bebouwing met alle 
daaraan gerelateerde elementen (erfafscheidingen e.d.). 

Woning (vrijstaand, 2-1 kap, rij) 
Rechthoekig of vierkant 
Zadeldak zonder wolfseind; schildkap; plat dak 
De karakteristiek van een notariswoning of imitatieboerderij vermeden dient te worden. 

O\'eLige b.ebüuw.ing (_wüo.oto.r.en, wooncomnlex) 

Materiaal 

Heldere grondvorm 
Zadeldak; samengesteld zadeldak; gebogen zadeldak; plat dak 

Woning (vrijstaand, 2-1 kap, rij) 
Baksteen; bij rij-woningen zijn accenten in stucwerk mogelijk 
Pannen; riet 
Platte daken afgedekt met alle gangbare materialen geschikt voor plat dak; groen dak 
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Overige bebouwing (woontoren, wooncomplex) 
Baksteen; accenten in stucwerk mogelijk 
Alle gangbare dakbedekkingen met uitzondering van: stalen dakplaten en golfplaten. 

Kleur Woning (vrijstaand, 2-1 kap, rij) 
Baksteen roodbruin; bij rij-woningen zijn accenten mogelijk in aardekleuren 
Overige delen in gedekte kleurstelling 
Dakpan antraciet, niet glanzend; bij aansluiting op bestaande bouw kleuren conform bestaand. 

Overige bebouwing (woontoren, wooncomplex) 
Aardetinten 
Overige delen in gedekte kleurstelling 
Dakbedekking antraciet, niet glanzend; bij toepassing van metalen dakbedekking als zink/koper 
naturelof gepatineerde uitvoering 

Toevoeging: bij toepassing van pleisterwerk op de buitengevels zijn geen felle en/of opzichtige kleuren toegestaan. 
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