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Stadsbouwmeester
gemeente Tubbergen

Endrie Nijhuis
Omgevingskwaliteit als
doel?

om het unieke van de stad of het
dorp en het landschap zichtbaar te
maken en daar trots op te zijn. Hoe

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat

kun je je anders onderscheiden?

ruimtelijke ordening een middel is

De herkenbaarheid van een plek

en geen doel. We moeten ruimtelijke

is dus medebepalend voor de

ordening, waar mijn vak ‘ruimtelijk

aantrekkingskracht (hoog of laag)

kwaliteit’ deel van uitmaakt, niet

daarvan. Ook om die reden is het

overschatten maar zeker ook niet

dus van belang om een gedegen

onderschatten. Natuurlijk zijn er

ruimtelijk beleid te hebben waarin

andere belangrijke waarden zoals

de unieke waarden worden

gezondheidszorg, voorzieningen

erkend. Dit wordt ook erkend in

en werkgelegenheid. Maar om

de nieuwe Omgevingswet waarin

hier goede invulling aan te geven

een zorgplicht voor de omgeving is

is een prettige leefomgeving een

opgenomen. Dit hoeft niet op elke

belangrijke randvoorwaarde. Het is

plek even uitgebreid en streng te

aangetoond dat ruimtelijke kwalijk

worden vastgelegd. Maatwerk is het

hier wel degelijk op van invloed is.

devies. Op een bedrijventerrein kun-

Ruimtelijke kwaliteit, ik zeg liever

nen we bijvoorbeeld met aanzienlijk

omgevingskwaliteit omdat niet

minder uitgangspunten toe dan

alleen de bebouwde omgeving maar

in een historische kern. Het is van

ook de inrichting van de openbare

belang om met elkaar in gesprek

ruimte en landschap van belang

te gaan over dit onderwerp. Ik ben

zijn, is voor elke plek anders. De

er trots op een bijdrage te mogen

verschijning van landschappen en

leveren aan de omgevingskwaliteit

bebouwing verschilt per streek. Dat

in Tubbergen of dit nou als doel of

maakt de ene plek aantrekkelijker

als middel wordt gezien. ¢

dan de andere. Het is belangrijk
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Bijzonder in
2017

Woning
Oldenzaalseweg
De locatie van het voormalige autobedrijf (later

Het onderhavige ontwerp kenmerkt zich door

kringloopwinkel) aan de Oldenzaalseweg in

de eigentijdse uitstraling en de hoge kwaliteit

Tubbergen wordt ontwikkeld voor woningbouw.

van de gevelcompositie. Daarnaast verbijzon-

Het betreft een planlocatie aan een historische

dert de woning zich enigszins richting het nabij

invalsweg, met aan weerszijden de lintbebou-

gelegen kruispunt van wegen. Het is een ont-

wing met bouwstijlen uit diverse periodes.

werp dat op eigentijdse wijze bijdraagt aan de

Hoewel aan de Oldenzaalseweg dus sprake

karakteristiek van het historische lint. ¢

is van een grote diversiteit aan bebouwing, is
een bindende factor de dorpse uitstraling door
de kenmerkende maat en schaal, de metselwerkarchitectuur en de aanwezigheid van een
kapvorm.

Ontwerp: I_KB Architecten, Lochem
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Inbreiding Geesteren
Het kerkdorp Geesteren kenmerkt zich door

Het Q-team en de stadsbouwmeester zijn

het kleinschalige en informele karakter van de

vroegtijdig en intensief bij dit proces betrokken.

gebouwen en de omgeving. De inrichting van het

De architect is er goed in geslaagd om de dorpse

dorpscentrum ondersteunt dit dorpse karakter.

uitstraling te respecteren. Dit komt bijvoorbeeld

Op de locatie van voormalig café Steggink zijn de

door de onderverdeling van de bouwmassa, de

plannen opgevat voor een woongebouw. In een

kleinschalige gevelindeling, de metselwerkar-

dorpse context is het van belang om met grote

chitectuur en het toepassen van een duidelijke

zorgvuldigheid en gevoel voor de omgeving te

kap. ¢

ontwerpen.

Ontwerp: Tom Linneman - Bouw en Advies, Geesteren
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Nieuwbouw woning
aan de Vinckenweg
Dit ontwerp is een voorbeeld waarbij de bebou-

Transformaties van deze hoofdvorm (zoals

wingskarakteristiek van het buitengebied op

uitsneden) en subtiele referenties naar de

een eigentijdse wijze is vertaald in het ontwerp.

traditionele boerderijarchitectuur in de gevel,

Het uitgangspunt van de architect is om de

hebben geleid tot een hoogwaardige architec-

hoofdmassa van de woning ‘aan te laten haken’

tuur die zowel eigentijds is als goed passend op

op het landschap. Een basiskarakteristiek is de

de plek. ¢

enkelvoudige rechthoekige bouwmassa en een
duidelijke kap.

Ontwerp: Dennis Weerink, Geesteren
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Samen maken we
de ruimte in Tubbergen

Samen maken
we de ruimte in
Tubbergen
Het is voor de gemeente Tubbergen

(omgevings-) kwaliteit toe te voegen. Dit

van belang om de inbreidingslocaties

betekent wel dat we telkens over onze

met extra aandacht te beschouwen.

grenzen moeten kijken in de zoektocht

Met name langs de invalswegen en de

naar de mogelijkheden. In een platte-

historische dorpscentra. Daar wordt

landsgemeente als Tubbergen zullen

de bijzondere sfeer en het onderschei-

delen van het landschap in beeld komen

dende karakter van de dorpen en de

als ontwikkellocaties voor duurzame

stad het beste ervaren. Het is van belang

energie. Een belangrijke discussie die

om vroegtijdig (bij de ideeënvorming)

daarbij vanzelfsprekend moet worden

met de initiatiefnemer en architect om

gevoerd, is de gewenste functie van

tafel te gaan om met elkaar de specifieke

deze delen van het landelijk gebied

eigenschappen van de locatie samen te

als agrarisch cultuurlandschap of als

benoemen. Het Qteam van de gemeente

energielandschap. Ongetwijfeld zullen

is, evenals het spreekuur van de stads-

er in meer of mindere mate delen van

bouwmeester, een uitstekend proces

het buitengebied ontwikkeld worden.

hiervoor. De ambities en kwaliteit die

Ik wil daarbij als advies meegeven om

zijn afgesproken, worden gedurende

een goede balans te houden tussen de

het vergunningenproces door de stads-

ontwikkeling (impact op het landschap)

bouwmeester bewaakt.

en de investering in ruimtelijke kwaliteit.
Wellicht biedt het ook een kans om

De komende jaren zal de energietransi-

daarbij een link te leggen met ander

tie steeds zichtbaarder worden in onze

opgaves in het buitengebied, zoals de

leefomgeving. Het is een opgave die

leegstand van agrarische bebouwing en

overal geldt en voor iedereen. Soms

de asbestproblematiek, en daarvoor een

wordt dit als een bedreiging gezien.

oplossing te bieden.¢

Het is van belang om alle initiatieven
serieus te bekijken. Een goede visie
draagt eraan bij om kansen te zien en

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

163

143
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Adviesaanvragen 2017

235

195

40

Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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