
Voorwaarden beeldkwaliteit
Tienelsweg 30c, Zuidlaren



• Uitgangspunt voor de nieuwe bebouwing is deze los te houden van de dorpsrand en waardoor 
een open overgangsgebied behouden blijft. Om dit te versterken wordt aangesloten op bebou-
wingskenmerken van het omliggende buitengebied, het essenlandschap en niet op het bebou-
wingslint.

• Over het algemeen bestaat deze bebouwing uit boerderijen waarbij boerderij en schuren sa-
men een cluster vormen. De hoofdgebouwen zijn voorzien van een forse kap en zijn opgemet-
seld van bruin- tot roodachtige baksteen. Oorspronkelijk waren de meeste boerderijen met riet 
gedekt. De hiervoor benodigde dakhelling bepaalt mede de hoofdvorm van de gebouwen. Het 
woongedeelte van de boerderij werd dikwijls van een pannendak voorzien. 

Ligging
• Nieuwe bebouwing, de rooilijn terugleggen ten opzichte van de lintbebouwing, zie tekening.
• Bijgebouwen ondergeschikt in positie maar als onderdeel van een cluster van gebouwen.

Massa en vorm
• Nieuwe bebouwing met een dominerende, eenvoudige hoofdvorm.
• Kap is dominant in het beeld. 
• Steil zadeldak, eventueel met wolfseind.
• Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm.
• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.

Gevelopbouw
• Gesloten, verticaal gelede gevelopbouw
• Doorbrekingen van dakvlakken ondergeschikt aan het karakter van gesloten dakvlakken.

Detaillering
• Eenvoudige, materiaalgerichte detaillering.

Materiaal en kleurgebruik
• Gevelmetselwerk van bruin- en roodachtige baksteen eventueel in combinatie met donkere 

houten geveldelen.
• Houten gevels in donkere kleur.
• Daken met keramische pannen in donkere kleur (indien geglazuurd: mat) of een rieten kap.
• Materiaal en kleuren van bijgebouwen onopvallend maar in overeenstemming met het hoofd-

gebouw.

Erfafscheiding en tuininrichting
• Een lage groene afscheiding aan de voorzijde als afsluiting tuindeel en tussen kavel en open-

baar pad.
• Open groene ruimte aan rondom het erf.

Relevante welstandseisen

Uitgangspunten

op basis van welstandsgebied 15 -  ESSENLANDSCHAP



Verklaring

  bestemmingsvlak wonen
 
  reservering voor openbaar pad  

  maximale bouwcontour hoofdgebouw

  nokrichting

  maximale bouwhoogte (max. goothoogte 3,5m. max. nokhoogte 10m.)

  oriëntatie / hoofdentree

  toegangsweg

  streekeigen haag

  open groene ruimte met doorzicht
  

3 m.

Verbeelding
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