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Inhound

Disclaimer
-

Dit concept beeldkwaliteitsplan is ontstaan in een

-

Dit beeldkwaliteitsplan vervangt specifiek voor het

samenwerking tussen de gemeente Tynaarlo en UC architects en

beschreven ontwikkelgebied het geldende beeldkwaliteitsplan

als zodanig een gezamenlijk eigendom.

Centrum Eelde. Dit beeldkwaliteitsplan valt hiërarchisch gezien

-

onder het welstandsbeleid van de gemeente Tynaarlo. Als

Het beeldkwaliteitsplan zal in juridische zin dienen

als een toetsingskader voor de welstandscommissie en

aspecten niet opgenomen zijn of in geval van twijfel dan wordt

zal voorafgaand op informele manier gebruikt worden

teruggegrepen op het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde en

in de communicatie en discussie met de omgeving en

de Welstandsnota gemeente 2014 van de gemeente Tynaarlo.

belanghebbenden, de gemeenteraad en de welstandscommissie.

Volledigheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.5 van de

Dit document is daarmee met nadruk aan verandering onderhevig.

Welstandsnota 2014.

-

-

De afbeeldingen in dit beeldkwaliteitsplan zijn deels

Dit beeldkwaliteitsplan omvat een onderzoek naar

vervaardigd door de gemeente Tynaarlo en UC architecten.

de bebouwingscapaciteit van de gecombineerde locatie

Diverse afbeeldingen zijn ter illustratie ook van andere bronnen

en zal in een later tijdstip concreet doorvertaald worden in

gebruikt. Steeds is vermeld, welke aspecten van een illustratie

een woningbouwplan. Het spreekt voor zich dat dan nadere

bijdragen aan het beeldkwaliteitsplan. Er is veel zorg besteed

onderzoeken noodzakelijk zijn om de specifieke woningbehoefte

aan het vermelden van deze bronnen. Mocht onverhoopt een

aan te tonen.

vermelding niet correct zijn; dan vragen wij u om contact op te
nemen met de gemeente Tynaarlo en/of UC architects.
-

Dit beeldkwaliteitsplan locatie Doedens-Hoofdweg

67 te Eelde sluit aan bij de kans om beide eigendommen in
gezamenlijkheid te ontwikkelen. Het is een maatwerk oplossing en
kan om deze reden alleen ingezet worden bij de realisatie van het
totale plan. Bij een gedeeltelijke realisering ontstaat een nieuwe
situatie.
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1.0 Inleiding
1.1 Introductie
Het beeldkwaliteitsplan locatie Doedens Hoofdweg 67 te Eelde sluit aan bij de

van een bruisend winkelareaal, gecombineerd met prettige woonomgevingen.

kans om beide locaties in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Dit nieuwe plan sluit

Het beeldkwaliteitsplan werd in oktober 2011 door gemeenteraad vastgesteld

Vanuit een onderzoekende optiek, wordt de bouwgeschiedenis van

eveneens aan bij het gedachtegoed van het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde

en werd de basis van een nieuw bestemmingsplan, dat op zijn beurt werd

woonbebouwing in Eelde in kaart gebracht eveneens als een analyse van de

en het bestemmingsplan Centrum Eelde. Maar er is ook sprake van maatwerk.

vastgesteld in juli 2012. De Raad van State heeft het bestemmingsplan Centrum

toegepaste architectuurkenmerken, de vorm en de omvang van gebouwen. Dit

Dit is enerzijds nodig om zorgvuldig te kunnen reageren op deze specifieke

Eelde eind 2013 vernietigd. De vernietigingsgronden lagen in de zakelijke sfeer

is weergegeven op pagina 9 tot en met 10.

plek met zijn bijzondere context, anderzijds zal de locatie gebruikt worden voor

en waren niet gebaseerd op de ruimtelijke aspecten van het voorliggende plan.

situering van enkel woningen. Dit vraagt vanuit privacy, openbare ruimte en

Om deze reden is het ruimtelijke gedachtegoed van het beeldkwaliteitsplan

Wonen en de manier waarop woongebouwen grenzen aan openbare ruimte

logistiek andere ruimtelijke uitwerkingen dan woningen boven winkels zoals

Centrum Eelde en het bestemmingsplan Centrum Eelde nog steeds actueel

zijn fundamenteel verschillend van winkelfuncties grenzend aan openbare

in het bestemmingsplan Centrum Eelde was opgenomen. Het centrumplan

voor hedendaagse ontwikkelingen in het gebied.

ruimte. Dit vergt nieuw analyses gevolgd door nieuwe ruimtelijke afwegingen

projecteert het winkelgebied in belangrijke mate tussen de beide supermarkten,

en uiteindelijk nieuwe welstandscriteria. Om dit proces in goede banen te

ten noorden van deze locatie. Dit maakt een ontwikkeling van de locatie enkel

Het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde omschrijft een ruimtelijke transformatie

leiden wordt gebruik gemaakt van de methode van ontwerpend onderzoek.

ten behoeve van woondoeleinden meer voor de hand liggend.

van het bestaande naar een nieuw winkelcentrum. Deze transformatie krijgt

Een werkwijze die ontwerpend reageert c.q. antwoord probeert te geven op

enerzijds zijn weerslag in een reeks van nieuwe en ruimere openbare ruimtes.

de ontwerpopgave. Het ontwerpenonderzoek is een proces van tekenen,

De relatie met het gedachtegoed van het beeldkwaliteitsplan centrum Eelde

Anderzijds worden 3 bouwblokken geïntroduceerd, waarbinnen intensievere

bekritiseren en plannen bijstellen. Op pagina’s 12 tot en met 15 wordt het

en het bestemmingsplan Centrum Eelde blijft onverkort van kracht. In oktober

bebouwing kan plaatsvinden met wonen boven een winkel laag. Het stuk roept

proces van ontwerpend onderzoek beschreven.

2011 werd het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde vastgesteld. Het plan is

op tot specifiek onderzoek zodat diverse plekken in relatie tot hun omgeving

het resultaat van een intensief ontwikkelingsproces, waarin een nieuw beeld

en de historie zorgvuldig ontworpen worden. Op pagina 7 wordt de inhoud

Dit beeldkwaliteitsplan eindigt in een nieuwe beschrijving van welstandscriteria

geschetst werd voor het centrumgebied. Diverse vertegenwoordigers van

van het beeldkwaliteitsplan nader beschreven en in relatie gebracht met de

voor deze gecombineerde locatie. U treft deze beschrijving aan vanaf bladzijde

omwonenden, belanghebbenden, ondernemers en de gemeente waren bij dit

ontwikkellocatie. Het bestemmingsplan Centrum Eelde, dat in belangrijke

18.

proces betrokken. Er ontstond een nieuw ruimtelijk beeld, waarin het gebied

mate bedoeld was als een juridische doorvertaling van het beeldkwaliteitsplan

door een vrijwel volledige transformatie op een dorpse wijze wordt voorzien

Centrum Eelde wordt niet verder beschreven

4

Inhound

1.0 Inleiding
1.2 Locatie centrum Eelde

Fig. 1.1 Luchtfoto te Centrum Eelde
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2.0 Eelde
2.1 Stedelijke ontwikkeling
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Fig. 2.1 Stedelijke ontwikkeling

Fig. 2.2 Geomorfologie Tynaarlo

Fig. 2.3 Bestemmingsplan 2011

Eelde is ontstaan op de zogenaamde rug van Tynaarlo. Een verhoging in het

dekzandlagen. De structuur van ruggen en dalen in dit deel van Drenthe kent

potstalsysteem. Het gebied had een strategische betekenis door haar

landschap die achterbleef na het vertrek van het landijs in het Pleistoceen.

een lange occupatiegeschiedenis. In de directe omgeving zijn onder andere

specifieke ligging op de rug van Tynaarlo, gepositioneerd tussen Drenthe in

Het landijs schaafde een keileem laag over dit deel van Drenthe. Omdat

grafheuvels uit de trechterbekerperiode en natuurlijk het meisje van Yde

het zuiden en Groningen in het Noorden. Aanvankelijk moet de strategische

het landijs waarschijnlijk verschillende diktes heeft gehad, heeft dit haar

gevonden. In de periode van de 6e tot de 8e eeuw werd het agrarische dorp

positie vooral militair van belang zijn geweest maar in de late middeleeuwen

weerslag gehad in de achtergebleven structuur van ruggen en dalen. Het

honkvaster.

is steeds meer de relatie met het vertier en handel met de stad Groningen

geheel van ruggen en dalen wordt ook wel het Hondsrug complex genoemd.

Eelde was is een zogenaamd esdorp. Een agrarische nederzetting, die

een rol gaan spelen. Aspecten, die voor de omgeving van Eelde hebben

Vooral de keileem laag van de ruggen werd in de geologische tijdsvakken

vanaf de volle middeleeuwen een mengsel van plantaardige en dierlijke

geleidt tot rijke en gelaagde cultuurhistorie.

die daarop volgden afgedekt met diverse bodemsoorten, waaronder

mest gebruikte voor de bemesting van haar landbouwakkers, ook wel het

6

Inleiding

3.0 Centrumplan van Eelde
3.1 Openbare ruimte
Introductie

de massaopbouw, het dakenlandschap, de gevelopbouw, het materiaal
gebruik en de detaillering. In figuur 3.5 is de reeks van bouwblokken te

Het beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde 2011 omschrijft

zien die de openbare ruimte opnieuw defileert.

een ruimtelijke transformatie van het bestaande naar een nieuw

Groen

winkelcentrum. Deze transformatie krijgt enerzijds zijn weerslag in een
reeks van nieuwe en ruimere openbare ruimtes. Anderzijds worden

Volgens het beeldkwaliteitsplan Centrum Plan Eelde , zal het groene

3 bouwblokken geïntroduceerd, waarbinnen intensievere bebouwing

karakter in het centrum van het dorp versterkt moeten worden. De

kan plaatsvinden met wonen boven een winkel laag. Met de 3 nieuwe

bestaande boomsoorten zoals essen, eiken en iepen blijven zo veel

bouwblokken gebaseerd op de geomorfologie en de occupatiepatronen

mogelijk behouden. Nieuwe boomsoorten worden voorgesteld op

van het gebied wordt de openbare ruimte opnieuw begrenst. Deze nieuwe

basis van het straatkarakter: hoge, statige bomen langs de Kerkhoflaan,

begrenzing volgt deels de bestaande eigendomsgrenzen. Op diverse

luchtiger en lichtere bomen langs de Hoofdweg. Het is essentieel dat er

plekken is een nieuwe verhouding tussen openbare ruimte en de nieuwe

ruimte gereserveerd wordt voor openbaar groen. Over het algemeen is het

intensievere bebouwing noodzakelijk. Het stuk roept op tot specifiek

behoud van het groene karakter van groter belang dan de kwantiteit.

onderzoek zodat diverse gebouwen in relatie tot hun omgeving en de

Materialen

historie zorgvuldig ontworpen worden.

In het beeldkwaliteitsplan Centrum Plan Eelde worden regels vastgelegd
Hieruit volgen diverse thema’s die inzicht geven over de beoogde groene

voor de gebruikte materialen in de openbare ruimte. De kleur van de

structuur, het parkeren, openbaar vervoer, loopgebieden, circulatie,

bestrating is zeer bepalend voor het karakter van Eelde. Het loopgebied,

straatmeubilair en verlichting etc. De structuur van deze opbouw is te

maar ook de Hoofdweg worden gekenmerkt door roodgebakken

zien in figuur 3.4. Ten aanzien van de bebouwing is eveneens een reeks

bestrating. De bestrating bij het gebied aan de Kerkhoflaan bestaat uit

van thema’s opgenomen, die achtereenvolgens de revue zullen passeren.

warm, roodbruin gebakken materiaal met contrasterende stukken voor de

Gedacht kan worden aan ligging binnen de gedefinieerde bouwblokken,

parkeervakken in combinatie met donkergrijze betonbanden.

Fig. 3.1 Openbare ruimte, Bestemmingsplan 2011
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3.0 Centrumplan van Eelde
3.2 Welstandseisen
Bebouwing

Materialisatie & detaillering

geomorfologische ondergrond van het gebied en de vorm van

meter uitgaand van de begane grondvloer. De goothoogte

de bouwblokken in de directe omgeving vooral tussen de

is maximaal 9 meter en de kaphoogte 12 meter. Op een

In de volgende paragraaf staat een overzicht uit het

Hoofdweg en de Hooiweg / Kosterijweg.

aantal plekken zijn bouwhoogtes tot 15 meter mogelijk. De

Uitgangspunt is dat de materialen en structuren natuurlijk

beeldkwaliteitsplan Centrum Plan Eelde met de spelregels,

De onregelmatige, amorfe vorm van de bouwblokken maakt

gebouwen zijn altijd voorzien van een kap tussen de 30 en 60

ogen. Hierin zijn baksteen en stucwerk met houten

die betrekking heeft op de architectuur van de gebouwen

dat een bezoeker zich steeds weer oriënteert in het gebied,

graden. Hierdoor ontstaan een zogenaamd dakenlandschap.

raamkozijnen en dakpannen gewenst. Andere materialen die

in het betreffende gebied. De beschrijving bestaat uit de

dit bevorderd de ruimtelijke samenhang in het gebied. De

basisprincipes op verschillende bouwlocaties met richtlijnen

gebouwen zijn grondgebonden waarbij de entrees zijn

Gevelopbouw

voor de ligging, massaopbouw, gevelopbouw, materialisatie

gesitueerd op hetzelfde niveau als de omliggende gebouwen.

Ten aanzien van de gevelopbouw wordt de voorkeur gegeven

De duurzaamheid van het materiaal in combinatie met de

en detaillering. Het uitgangspunt van de architectuur is

Verder zijn de gebouwen georiënteerd op het publieke gebied.

aan een zogenaamde geleding. Een vormgeving waarbij de

kwaliteit van de details zijn essentieel

een samenhangend, harmonieus dorps geheel. Om dit te

Massa

breedte van elke gevel afleesbaar is. Om het individuele

om te komen tot een esthetisch aanvaardbaar resultaat.

karakter te benadrukken ligt de toepassing van verticale

Het kleurenpallet is variërend van oranjeachtige tot

en materiaal bepalend. Deze afstemming zorgt voor een

De 3 bouwblokken (zie figuur 3.3) bestaan in beginsel uit

raampartijen (staande ramen) voor de hand. De gevel moet

donkerbruine bakstenen. 10% van de gevels per blok mag een

verwantschap met de sfeer van de bestaande historische

een winkel laag. Hierboven zijn woningen gesitueerd rondom

ontworpen worden met een verticale uitstraling afhankelijk

lichtere kleur hebben. Gevelelementen zoals raamkozijnen en

gebouwen (niet die van contrast). Het beeldkwaliteitsplan legt

een z.g. 2e maaiveld. Het gebied wordt beschreven als een

van de openingen. Een hiërarchische opbouw van de structuur

goten zijn geverfd in lichte kleuren. Een hoge transparantie

hierdoor veel nadruk op de kenmerkende aspecten van de

dakenlandschap. Het 2e maaiveld binnen de bouwblokken

behoeft de voorkeur. De raamkozijnen moeten afleesbaar zijn

in de plint is gewenst (70% heeft een commerciële functie),

architectuur van Eelde en specifieke maatwerk oplossingen

heeft een groene invulling en is omsloten met de woningen,

in combinatie met de vloerhoogte, een passende maatvoering

Het kleurenpallet voor de gebouwen is afgestemd op het

voor de plek.

die hier kleinschaliger zijn. Dit roept binnen de bouwblokken

is hiervoor vereist.

kleurenpallet van de openbare ruimte.

bereiken is afstemming in korrelgrootte, vorm, maat, schaal

Ligging

vergelijkbare uitstraling of structuur bezitten kunnen ook
toegepast worden.

een begijnhof achtige sfeer op Gemiddeld genomen bestaat
het blok uit 1 of 2 lagen bebouwing, afgemaakt met een kap.

Voor het nieuwe centrumgebied zijn 3 bouwblokken

Op sommige plekken is het mogelijk om 3 lagen op te nemen.

gedefinieerd, waarbinnen de nieuwe bouwwerken gerealiseerd

Om het parkeren in het gebied goed te reguleren behoren

kunnen worden. De begrenzing van deze nieuwe gebouwen is

ondergrondse parkeerplaatsen noodzakelijk..

zoals ook eerder is beschreven geïnspireerd op de

De hoogte van de begane grond mag niet hoger zijn van 4.8
Fig. 3.2 Massastudie 1, Bestemmingsplan 2011
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Centrumplan van Eelde

4.0 Architectuur & massa
bereiken is afstemming in korrelgrootte, vorm, maat, schaal en materiaal bepalend. Deze afstemming zorgt voor een verwantschap
met de sfeer van de bestaande historische gebouwen (niet die van contrast). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerkende

circa 1800

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft het uitgangspunt van de architectuur als een samenhangend, harmonieus dorps geheel. Om dit te

Massa
boerderij type

architectuurkenmerken. Deze kenmerken kunnen in het ontwerpproces bijdragen aan de beoogde zorgvuldige afstemming met de
bestaande historische gebouwen. De massaopbouw van woongebouwen in de laatste eeuw komt in eerste instantie aan de orde.
Vervolgens wordt ingegaan op massa/vorm van de gebouwen in de directe omgeving van het centrum. Tot slot wordt de ontwikkeling
het architectonische beeld van woonbebouwing in Eelde beschreven.

4.1 Massa
In dit hoofdstuk wordt de architectonische identiteit van het centrum Eelde geïntroduceerd. Hier worden twee classificaties
gepresenteerd in een schema. De eerste, zie figuur 4.1, geeft een globale evolutie van de massa (omvang) van woningen weer van de
afgelopen eeuw. In het algemeen wordt het straatbeeld gedefinieerd door de aanwezigheid van schuine kappen In figuur 4.1 worden
de verschillende dak typologieën getoond, alsmede de schaalverschillen. Duidelijk wordt een relatief eenvoudige opbouw van het
hoofdvolume. De gebouwen zijn steeds voorzien van een kap en hebben een rechthoekige basis / footprint.

4.2 Doorsnede & profielen
Figuur 4.2 toont de verscheidenheid van de profielen van bestaande gebouwtypes in het dorpscentrum. De schema’s laten zien hoe
de relaties zijn opgebouwd tussen de bebouwde omgeving en het publieke gebied zoals het straatniveau en de hoogteverschillen. Het
schema laat ook de variëteit aan functies en architectuur zien. De profielen met schuine kappen zijn voornamelijk van het type woning.
Hier is de eenvoudige massaopbouw van het hoofdvolume met een rechthoekige basis herkenbaar. Utiliteitsgebouwen (bv. Commerciële

circa 2000

of culturele functies) hebben een sterke architectonische identiteit, waarbij vooral een asymmetrische massaopbouw domineert.

Ontwikkeling centrum te Eelde | Gemeente Tynaarlo, Urban Climate Architects

Fig. 4.1 Evolutie in massatypologie
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4.0 Architectuur en massa
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4.0 Architectuur & massa
4.3 Tijdslijn van gebouw typologieën
Figuur 5.1 geeft globaal weer hoe de woningtypologieën in de afgelopen

eenvoudige architectuur zonder al te veel opsmuk. Vooral in de oudere

De architectuur vanaf WOII is eveneens eenvoudig van aard. De

eeuw zijn geëvolueerd. In figuur 4.1 zijn de verschillende massa’s zichtbaar,

bebouwing is sprake van een bestaande gevelarchitectuur met klassieke

gevelarchitectuur is echter minder verticaal van opzet (o.a. staande ramen),

alsmede het dakenlandschap, de schaal van het gebouw, de materialisatie,

raamverhoudingen. In de uitwerking zijn veelal de voordeur en de dakgoot

ook wordt nog steeds het verschil tussen de verdiepingen leesbaar gemaakt.

het kleurgebruik en gevelopbouw. Het overzicht toont een relatief

gedetailleerd.

De gevelcompositie, het grafische beeld van de gevel, krijgt meer betekenis.

Fig. 4.3 Tijdlijn van gebouw typologieën
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5.0 Ontwerpend onderzoek
Aan de hand van een ontwerpend onderzoek is gestudeerd op de
ruimtelijke aspecten van deze locatie. Dit heeft geresulteerd in drie
verschillende concepten waarmee een vergelijkend onderzoek is
gedaan. Door de bebouwingsbenadering (concept)op verschillende

betrekken van gemeenschap

manieren toe te passen en door volgordelijk op de voorafgaande
benadering te reageren kan een conclusie worden getrokken over welke
aanpak het beste kan aansluiten bij de specifieke plek en de identiteit
van Eelde. Hieruit kunnen de ingrediënten worden bepaald voor de

behouden dorps structuur

Optimale
ontwerpopgave

toekomstige ontwikkeling.

respect voor het bestaande karakter

creatief vernieuwend ontwerp
Plan 1

Maart-December 2014

Plan 2

Februari-Mei 2016

Fig. 5.1 Tijdslijn van het ontwerpproces
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duurzaamheid

Plan 3

voorzieningen

Juni-September 2016

Fig. 5.2 Schema ontwerp aspecten

Ontwerpend onderzoek

5.0 Ontwerpend onderzoek
5.1 Het landschap-concept

Fig. 5.5 Ligging

Dit concept is in belangrijke mate geïnspireerd op het geldende beeldkwaliteitsplan. Het betreffende
Fig. 5.3 Concept 1 | Schets

ontwerp benadrukt het omliggende landschap van het bouwblok. Het gebouw staat op meerdere verhoogde
groene niveaus waarbij de ingang hoger is gesitueerd ten opzichte van de begane grond. In de tuin van de
Buitenplaats zijn eveneens hoogteverschillen geïntroduceerd waardoor het gebouw als het ware opgaat in
het omliggende landschap. Het ontwerpconcept zoekt aansluiting met omliggende panden doordat de daken
voornamelijk haaks op de straat zijn gesitueerd en in hoogte afnemen richting de belendende percelen. Het
concept heeft verder een functionele meerwaarde, doordat er het onderliggende parkeerdek half verdiept kan
worden aangelegd.

De haakse plaatsing van woningen op het verhoogde, groene basement zorgt er voor dat er veel nadruk
op de verticale belijning van woningen wordt gelegd. Daarnaast ontstaat er een veelheid aan verschillende
woningentypen, waardoor er geen eenduidig ontwerp ontstaat en het beeld van een samenhangend dorpsbeeld
Fig. 5.6 Rijstvelden van Sapa, backpackeninazie.nl

Ontwikkeling centrum te Eelde | Gemeente Tynaarlo, Urban Climate Architects

niet gerealiseerd kan worden.

13

5.0 Ontwerpend onderzoek
5.2 Het terassen-concept

-3300
-3300

-3300

Fig. 5.7 Concept 2 | 3D model

Fig. 5.8 Concept 2 | Maquette

-3300

Fig. 5.9 Profieldoorsnede
-3300

-3300

Dit ontwerpconcept heeft een kap vorm, die evenwijdig ligt aan de straat. Vanuit de straat gaat het volume terrasgewijs
omhoog, hierdoor ontstaat er een zachtere aansluiting met de straat en het publiek gebied. Het getekende plan refereert deze
benadering aan de tuinmuren rondom de kerk en ontleent haar inspiratie uit een plan van Bedaux de Brouwer architecten.
Het ontwerp benadrukt het individuele karakter van elk huis door ze van elkaar los te koppelen middels verschillende
afstanden ten opzichte van de straat en in hoogteverschil. Het gebouw is eveneens verhoogd gesitueerd ten opzichte van het
maaiveldniveau, zodat het parkeren ook hier deels ondergronds opgelost kan worden. Baksteenmuurtjes en groene hagen
worden gebruikt om een overgang te creëren tussen het private gebied en de openbare ruimte.

Deze opzet benadrukt in belangrijke mate, het karakter van de individuele woningen. Door de vereenvoudigde toepassing
van de bouwmassa’s, de eenduidige architectuur en de kap vorm parallel aan de straat kan het concept meer als een relatief
Fig. 5.10 Bosrijk Eindhoven, Bedeaux de Brouwer Architecten

eenduidig ontwerp fungeren in de gezochte samenhang met de historische context. Desondanks is ook hier sprake van een
-3300
-3300

veelheid aan ruimtelijke ingrepen. Gezocht moet worden naar een nog grotere eenvoud.
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5.0 Ontwerpend onderzoek

+12000

5.3 Het schuur-concept

+12000

+7700
+7000
+7700

+6000

+7000

+6000

+4000

+4000
+3000

+12000
+3000

Entrees

+0

+0
-3300

+7700

-3300

Apartementen
Parkeerplaats

+6000
-3300

Fig. 5.11 Concept 3 | 3D model

Fig. 5.13 Ligging

Fig. 5.12 Concept 3 | Maquette

-3300

In de voorgaande studies is het principe van geleding, conform het

Stubbenweg. Het concept bestaat uit drie separate volumes, waarbij een

+3000
het typologische volume
gehandhaafd. Tegelijkertijd draagt de toepassing van

beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde steeds toegepast. De woningen zijn

verscheidenheid aan de gebouwen kan bijdragen aan de samenhang van het

raampartijen, loggia’s, materiaalgebruik en de uitwerking van de dakgoot in

individueel leesbaar in de massa en of de gevelopbouw. Achtergrond bij

geheel. Zoals boerderijerven een samenhang vormden tussen hoofdgebouw

belangrijke mate bij aan de samenhang met de bestaande omgeving.

deze geledingswens is het aansluiten van de gebouwen op de vorm en

en de schuren. Om dit mogelijk te maken, zijn ontwerpmiddelen zoals het

De verbinding met de straat en de bestaande omgeving heeft een hoge prioriteit,

omvang van gebouwen uit zijn omgeving. Dit blijkt gegeven de voorgaande

dakenlandschap en volumeverhoudingen in duidelijke samenhang neergezet.

daarom worden entrees van woningen zoveel mogelijk met de openbare ruimte

onderzoeksconcepten een belangrijk nadeel voor de specifieke opgave. Om deze

De aansluiting naar de omgeving komt niet voort uit de verticale geleding van de

verbonden. Verder worden
verschillende ontwerpmiddelen geïntroduceerd zoals
-3300

reden wordt getracht om het concept verder te vereenvoudigen.

bouwvolumes maar wordt geïntroduceerd door grote geknikte dakvlakken. Het

vlakke bestrating, passende materialisatie en groen. Ook de afstand tussen de

Dit schuur-concept doet haar inspiratie op aan de oude boerderijen en schuren,

plan is in belangrijke mate geïnspireerd op een schuur in Noordlaren. Zie ook

nieuwe gebouwen en de nieuwe openbare ruimte moet op een goede manier

die aanwezig waren in het gebied.

referenties.

worden uitgewerkt. Belangrijk hierbij is voldoende afstand en de introductie van

Het ontwerpconcept volgt de richtingen voor de voltooiing van het bouwblok.

Belangrijk bij deze benadering is de wijze, waarop de architectuur verder wordt

een goede erfscheiding. De typologie van de schuur is een duidelijk thema. Het is

Hierbij kan een nieuwe begeleiding ontstaan van de Hoofdweg en de Burg

uitgewerkt. Ondanks de gaten en de transparante elementen in de massa, blijft

een onderdeel van de herkenbare vormentaal van een dorp.

Ontwikkeling centrum te Eelde | Gemeente Tynaarlo, Urban Climate Architects
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5.0 Ontwerpend onderzoek
Referenties bij het schuur-concept
Onix | Appartementengebouw in Blaricum
Dit appartementengebouw is eveneens ontworpen door het
architectenbureau Onix, te Groningen. Het gebouw bestaat uit 17
appartementen verdeeld over drie niveaus inclusief de begane grond.
Kenmerkend voor het ontwerp is de dak ontwerp, die in grote mate
parallel aan de straat loopt. De entrees en galerij-ontsluiting bevinden
zich aan de achtergevel. Baksteen, leien en hout worden voornamelijk
gebruikt voor de schil van het gebouw.
Fig. 5.14 Onix , Blaricum

Fig. 5.14a Onix , Blaricum

Onix | Schuur in Noordlaren
Het project manifesteert zich als een schuur bij een bestaande boerderij
en huisvest meerdere activiteiten zoals: werkplekken, opslag en een
werkplaats voor de gebruikers. De referenties voor het gebouw zijn de
verzakkende schuren uit de omgeving. In deze referentie wordt de relatie
met de omgeving door de belijning van het dak benadrukt. De schuur
kent een eenduidig materiaalgebruik.
Voor de conceptmatige benadering van de locatie in Eelde is vooral de
massaopbouw en dakvorm nader bestudeerd.
Fig. 5.15 Onix, Schuur in Noordlaren 1
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Fig. 5.15a Onix, Schuur in Noordlaren 2

Referentiebeelden

6.0 Referentiebeelden
+PEIL | Paterswolde

Cor Kalfsbeek | Paterswolde

Jager Janssen | Eelde

Het prachtig gedetailleerd bakstenenpatroon

De vrijstaande houten huizen uit dit voorbeeld

De morfologie en kleuring van de bakstenen van

creëert diepte in de gevel ter accentruering van de

hebben hun inspiratie opgedaan met betrekking

het betreffende project zijn een voorbeeld voor de

entree, dit is een voorbeeld van inspiratie.

tot het dak landschap en de morfologie.

inspiratie.

Fig. 6.1 Verbouw jaren ’70 pand in Paterswolde, +PEIL

Fig. 6.2 Schuurhuis in Paterswolde, Cor Kalfsbeek Architectuur BNA

Fig. 6.3 Huis Hanendick in Eelde, Jager Janssen architecten BNA

Architecten Cie | Ypenburg

Onix | Groningen

Het continue dak landschap evenals de sterke lijn van

De toepassing van gevelmaterialen, alsmede het

De hiërarchie van de gevel, de verschillende lagen

verbinding tussen de gevels en het dak ontwerp zijn

verband tussen het dak en de gevellijnen zijn

van de openingen, de diepte die gecreëerd wordt en

interessante punten in het specifieke project.

mooie referenties.

het materiaal van de raamkanten zijn inspiratiepunten.

Fig. 6.4 Blok van appartementen, Ballangéelaan Ypenbur

Fig. 6.5 Zorgboerderij De Mikkelhorst, Onix, Groningen

Ontwikkeling centrum te Eelde | Gemeente Tynaarlo, Urban Climate Architects

Clavienrossier Architectes | Geneva

Fig. 6.7 Gallery of Two in One House, Clavienrossier Architectes, Geveva, Switzerland
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6.0 Referentiebeelden

Fig. 6.8 Langs oude Drentse boerderijen | Jan Lans | 1980

18

Inhound

6.0 Referentiebeelden

Fig. 6.9 Als woonboerderij funktionerend overgangstype met bijschuur in Zuidvelde | Asserstraat nr.78 | bij Norg. Een der fraaiste hallhuizen van noordwest | Drente. Situatie in 1935
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7.0 Welstandscriteria
±31°

±31°

Voor de appartementen die op de begane grond liggen worden de ingangen gericht op

°

°

±42
°
±35
°

een minimale breedte van 3 tot 4 meter. Het een en ander is afhankelijk van de bouwhoogte.

±37
°

±28°

Tussen de appartementen en de nieuwe openbare ruimte zijn (voortuinen) gesitueerd met

±37

±28°

±35

°

±35

De appartementen zijn gelegen op de begane grond en binnen het beschreven bouwblok.

±42
°
±35
°

7.1 Ligging

de openbare ruimte en zijn per appartement individueel bereikbaar. Ten behoeve van
de appartementen op de andere lagen zijn de ingangen aan de achtergevels gesitueerd
waardoor er circulatie via de galerijen aan de binnenzijde van het blok mogelijk is.
Fig. 8.1 Sectie A-A

7.2 Massa
±31°

±24°

De gebouwen hebben een rechthoekige basis / footprint en zijn voorzien van een zgn.

±27°

aan de omliggende bebouwing. Het gebouw bestaat uit een begane grond met twee

±25°

zadeldak met een of meerdere knikken. De bouwhoogtes variëren en worden aangepast

±31°

±24°

of drie verdiepingen, afhankelijk van de dak hoogte. Aanvullend, op de hoek van de

±27°

zo de toegang tot het inwendige blok te accentueren. Aan de Hoofdweg variëren de

±25°

Hoofdweg en de Burgemeester Strubenweg worden de bouwhoogten verlaagd om

bouwhoogtes van 5,5 m¹ tot 12 m¹, de goothoogte varieert tussen 5,5 m¹ en 8 m¹. Aan
de Burgemeester Strubenweg variëren de bouwhoogtes tussen (als een uitbreiding van

Fig. 8.2 Sectie B-B

Kosterijweg) de 5m¹ en 12 m¹, de goothoogte varieert tussen de 5,5 m¹ en 8,2 m¹. Het
gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage.
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7.0 Welstandscriteria
7.3 Gevel
In de uitwerking van de gevel is de massa dominant. De
gebouwen zijn alzijdig. Onder gevels worden zowel de
straatgerichte gevels als de gevels gericht op het achtergelegen
parkeerterrein begrepen. Ook de dakvlakken maken een belangrijk
onderdeel uit van de gevelarchitectuur.
De onderverdeling van de woningen is in de gevel niet sterk
aanwezig, het volume moet sterker aanwezig zijn dan de

Kerkhoflaan

individualiteit van de woningen. De onderverdeling is minder
tastbaar
De dakhelling varieert van 25 tot 45 graden, de dakrand zorgt
voor aansluiting met de schaal van de naastgelegen panden.

Stoffer Holtjerweg

Hoofdweg

Fig. 8.3 Bouwhoogten
project
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schaal

tekening

formaat

Urban Climate Architects
Kantoor Groningen:
Poelestraat 44

Kantoor Delft:
Koornmarkt 48f

tel: 085-273 54 11
www.ucarchitects.com

7.0 Welstandscriteria
7.4 Tuininrichting en erfscheiding
Aan de voorzijde moeten de tuinen een overgangszone vormen tussen de begane grond
van de appartementen en de openbare ruimte. Subtiele grenzen zoals de overgang van de
bestratingsmateriaal, het introduceren van kleine hagen en groen worden hiervoor gebruikt.

Het concept van de particuliere tuinen wordt vervangen door een samenhangend tuinontwerp.
Delen van de kavel zullen onderdeel worden van de openbare ruimte. Deze delen zullen in
samenhang met de overige openbare ruimte ontworpen worden.

4,470m

2.0m

4,3m

5.3m

6.150m

ong. 22.5m

Fig. 8. 6 Sectie A-A’

6.6m

2m

4,650m

3.8m

4.8m

ong. 22m

Fig. 8.4 Situatie
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Fig. 8.5 Materialisatie

Fig. 8. 7 Sectie B-B’

Welstandscriteria

7.0 Welstandscriteria
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7.0 Welstandscriteria
7.5 Materialen
Het ontwerp moet streven naar een materiaalgebruik dat in samenhang met de omgeving wordt uitgewerkt. De duurzaamheid van de gebruikte materialen en de
verouderingsprocessen van de materialen zijn essentieel. Baksteen, hout of steen zijn het meest geschikt voor de gevels en leisteen of tegels voor het dak.
Andere materialen met een gelijkwaardige structuur en kwaliteit kunnen ook gebruikt worden. Een materialen palet wordt weergegeven in figuur 8.11.

7.6 Detaillering
Er is sprake van een verfijnde detaillering passend bij de opgave en het materiaal. De gebouwen worden voorzien van een zogenaamde gootloos dak. De goot is (niet zichtbaar) in
het dakvlak opgenomen. De bijgaande detailtekeningen zijn voorbeelden van zo’n gootloze oplossing. In de onderstaande afbeeldingen zijn verder voorbeelden gepresenteerd zoals
baksteenpatronen en gootdetails.

Fig. 8.8 Houten referentie

Fig. 8.9 Baksteen referentie

Fig. 8.10 Dakgoot referentie

Fig. 8.11 Materialen palet
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