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Titel
Inleiding
Opgave
Weerselo is een typisch Twents dorpje met 3300 betrokken
inwoners en een aantal kenmerkende problemen voor
dorpen in de randen van het land, zoals krimp, vergrijzing,
voorzieningen die onder druk staan en een centrum waar
te lang niet in is geïnvesteerd. Over Morgen regisseert in
opdracht van de gemeente Dinkelland een modern proces
waarin het dorp aan zet is om realistische ambities te
bepalen en deze vanuit een kansenkaart te concretiseren
tot een flexibel ruimtelijk ontwikkelperspectief. Het dorp
krijgt zo eigenaarschap en op deze wijze maken we de
centrumontwikkeling toekomstbestendig.

voorzieningen hebben een definitieve locatie gekregen
zoals de brievenbus, het monument, prullenbakken,
zitbankjes en het TOPpunt. De glas-, papier- en
katoeninzamelbakken komen niet terug in het centrum maar
worden naar een locatie elders in het dorp verplaatst. De
Weersellerbeek wordt weer in oude glorie teruggebracht.
Dit definitieve ontwerp is ook al voorzien van een geheel
uitgewerkt verlichtingsplan waarbij rekening is gehouden
met alle evenementen die jaarlijks plaatsvinden. De
verlichtingssterkte kan bijvoorbeeld worden aangepast.
Al deze onderdelen, én meer, zijn terug te vinden op de
volgende pagina’s.

Uitwerking
Gestart is met de uitwerking van een nieuw groenplan.
Een groot deel van de huidige bomen blijken onvoldoende
toekomstbestendig en worden gekapt. Samen met de
direct omwonenden is gekomen tot een keuze aan bomen,
struiken en overig groen, ingepast in een maatvaste
opzet. Daarnaast is het ontwerp verder verkeerskundig
uitgewerkt. Zo zijn de boogstralen, het wegprofiel, het
exact aantal benodigde parkeerplaatsen, het parkeeren snelheidsregime, veiligheid en toegankelijkheid voor
voetgangers (met rollators, kinderwagens en rolstoelen)
en is het fietsparkeren bij de bushalte en voorzieningen
bepaald en ingetekend. Ook zijn diverse varianten
uitgewerkt voor de inpassing van de bushaltes. Alle “kleine”

Participatieproces
Bij de totstandkoming van dit ontwerp is rekening gehouden
met “People, Planet and Profit”. Zo is het ontwerp
participatief en in overleg met bewoners van Weerselo tot
stand gekomen, worden bestaande materialen (bijvoorbeeld
klinkers en gekapte bomen) worden hergebruikt en
nieuwe materialen duurzaam ingekocht, de verlichting is
energiezuinig en het regenwater in de gescheiden riolering
zal eerst infiltreren in de bodem voordat het wordt afgevoerd
door de Weerselerbeek. Ook de uitvoering zal bewust
duurzaam plaatsvinden.
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Sterke randen
om het plein

Oversteekbare
infrastructuur

Een levendig
plein

Concept: vergroten samenhang tussen aanwezige functies en voorzieningen op en rond het Burgemeester Scholtensplein
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1. Uitgangspunten ontwerp
De huidige ruimtelijke context van het Burgemeester
Scholtensplein en omgeving is niet goed in balans om de
openbare ruimte optimaal te beleven. Het is van belangr dat er
een nieuw evenwicht wordt gevonden. Er zijn drie essentiële
eigenschappen die bijdragen aan een levendige, uitnodigende
en toekomstbestendige bestemming in Weerselo, namelijk:
• Een centraal en levendig plein met een samenhangende
openbare ruimte;
• Sterke randen met betekenisvolle voorzieningen aan en
op het plein;
• Verbeterde oversteekbaarheid van de aan het plein
grenzende infrastructuur.
De opgave is om deze drie eigenschappen in hechte
samenhang met elkaar vorm te geven en een prettig
evenwicht te vinden tussen de aanwezige kansen in relatie
tot het formaat, gebruik en uitstraling van het plein.
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Gemeentehuis op een voetstuk

Logische routing en samenhang

Openheid

Het gemeentehuis is de prominente
en monumentale blikvanger van het
plein. Het heeft een centrale ligging en
geeft karakter aan de plek. Rondom
het gemeentehuis wordt voorzien in
een autovrij voetgangersgebied. In dit
gebied is ruimte voor een terras, het
herdenkingsmonument, de brievenbus
en de ondergrondse containers. Een
centrale as versterkt de entree van het
gemeentehuis.

De
voetpaden
vormen
een
samenhangend
voetgangersgebied
en verbinden de aan het plein
grenzende voorzieningen met elkaar.
De centrale as op het plein leidt naar
het hoogwaardig voetgangersgebied
rondom het gemeentehuis. Het
gemeentehuis komt zo op een ‘voetstuk’
te staan en versterkt het monumentale
karakter van de plek.

Evenementen als de zomerfair,
kermis en het beachvolleybaltoernooi
zijn belangrijk voor Weerselo. De
herinrichting creeërt meer open ruimte
voor deze evenementen door zoveel
mogelijk objecten als straatmeubilair
en bomen te verwerken in de groene
omzoming van het plein.

Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Ontwerpprincipes

Groen karakter

Auto te gast

De groene uitstraling van het plein
is een belangrijk uitgangspunt in de
ontwikkelvisie van Weerselo. De
historische St. Remigiusstraat wordt
versterkt door middel van een bomenrij
en wordt in die hoedanigheid sterker
verbonden met de kerk. De overige
wegen worden voorzien van brede
groenstroken met losse beplanting.
Zwaartepunt in de beleving van het
groen wordt het parkachtige karakter
rond het St. Jozef.

Door de auto te gast te maken op
het plein wordt de leefbaarheid sterk
verbeterd. Rondom het plein geldt een
30 km/u regime waarop bestaande
profielen worden aangepast om de
oversteekbaarheid te verbeteren.
Doorgaand verkeer over het plein
wordt niet meer mogelijk en zowel St.
Remigiusstraat als parkeerplein krijgen
een shared-space karakter.
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De herinrichting van het Burgemeester
Scholtensplein zal de samenhang
vergroten tussen de diverse functies
en de openbare ruimte gaan
vergroten. Naast een nieuwe routing
over het plein en maatvoering van
het voetgangersgebied worden
groenzones ruimer gedimensioneerd
zodat hier geen conflicten meer
optreden met betrekking tot de
toegankelijkheid van de openbare
ruimte. Diverse voorzieningen keren
op een logischere en herkenbare plek
terug op het plein. Met de nieuwe
inrichting van het Burgemeester
Scholtensplein ontstaat meer ruimte
voor evenementen en overige
initiatieven op het plein. De volgende
uitgangspunten zijn uitgewerkt:
• Gemeentehuis op een voetstuk;
• Logische routing en samenhang;
• Openheid
• Groen karakter
• Auto te gast

26-04-2017

Vogelvlucht weergave van de nieuwe inrichting van het centrum van Weerselo
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2. Ontwerp centrum Weerselo
Samen met de bewoners van Weerselo is het ontwerp voor
het centrum van Weerselo tot stand gekomen. Het ontwerp
voorziet in een logische routing rondom een centraal gelegen
en verbijzonderde voet rondom het gemeentehuis. Het
Burgemeester Scholtensplein is een goed toegankelijk en
prettige bestemming centraal in Weerselo dat omgeven is
door diverse en goed toegankelijke voorzieningen.
Door materialisatie en straatmeubilair op elkaar af te stemmen
oogt het centrum als een herkenbare eenheid.
De openbare ruimte heeft een groene uitstraling waar ruimte
is voor waardevolle bomen en de Weerselerbeek.
Een open plein dat meer dan voldoende ruimte biedt aan de
diverse evenementen die Weerselo rijk is.
Een duurzaam en toekomstbestendig centrum van Weerselo.
Verklaring
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Gazon

Parkeren

Bloementuin

Verblijfsgebied

Boom

Voorzieningenhoek

Infra

Weersekerbeek

Toegankelijk voor auto

Bebouwing
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De groene uitstraling dient het verblijfskarakter van het plein
verder te versterken en de samenhang te vergroten.
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Beschutte zitplaatsen

terrein St. Jozef als (semi)
openbaar park

Waardevolle bomen

Bloemenstrooisel

optie c: ‘los en laan’

Groenplan

b O O m ( wa a r d e v O l )

bOOm (nieuw)

Samen met ODIN landschapsontwerpers BV is invulling
gegeven aan het groene raamwerk in de openbare ruimte
van het Burgemeester Scholtensplein.
b O O m ( b e s ta a n d )

Volgens het concept “Los en Laan” zal de groene invulling
van de openbare ruimte vorm gaan krijgen. Het betreft hier
een mix van situering bomen in landschappelijke lanen met
daarbinnen het behoud van solitaire waardevolle bomen.

bOOm (verplanten)
kO n i n g s l i n d e

De onderbeplating kenmerkt zich door: heesters (bos- en
landgoedsfeer) en open gazons met gemaaid gras. (relatie
met bos st. josef) en ingezaaide bloemenmix om kleur te
geven in de lente (relatie Het Stift).

Groenplan: Los en Laan

b O m e n : l a n d s c h a p p e l i j k e l a n e n m e t d a a r b i n n e n b e h O u d s O l i ta i r e wa a r d e v O l l e b O m e n , e e n m i x .
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Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Ae.h.
d=40
Noordpijl

Project
Groenplan Weerselo (0412)

Groenplan centrum Weerselo (Odin Landschapsontwerpers BV, 12 april 2017)

Tekening
Beplantingsplan
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Kaptekening en inmeting Groenplan centrum Weerselo (Odin Landschapsontwerpers BV, 12 april 2017)
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Overstromingsstrook op 40 cm boven
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Inpassing Weerselerbeek achter voormalig gemeentehuis Weerselo
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Bomen
Weerselerbeek
Verblijfsgebied
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Weerselerbeek
Door de verstedelijking van Weerselo is de ruimte rondom
de Weerselerbeek en ook de Jochemsbeek, grotendeels
opgevuld met bebouwing, waardoor de belevingswaarde
sterk is verminderd. Partijen wensen de belevingswaarde
van de beken in Weerselo te verbeteren.
De Weerselerbeek, inclusief de beide zijbeken
Jochemsbeek en Hilbertbeek, moeten een kwaliteitselement
worden in de dorpskern van Weerselo. De beken bedienen
zo goed mogelijk de gebruiksfuncties en passen in de
omgeving. Die kwaliteit kan worden bereikt als het water
schoon is, stroomt, voor eenieder beleefbaar is en de
beek een aangenaam ogend profiel heeft. Van belang
is ook op welke wijze het beheer en onderhoud van de
betreffende beken zo goed mogelijk aansluit bij deze
kwaliteitsuitgangspunten.

Duikers Weerselerbeek worden vormgegeven als
brugelementen voorzien van metselwerk en railing.

17,5m. +NAP

16,9m. +NAP

7,5m.

9m.

7,19m
Verschil in breedte Weerselerbeek
door verschil in hoogte maaiveld
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9,00m
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Richting Almelo
70m2 Fietsenstalling
nabij halte buurtbus
biedt max. ruimte
voor 70-100 fietsen.

90m. looproute
tussen beide haltes
gemeentehuis - Bisschopstraat

Halte buurtbussen op
het plein.
Nieuwe halte streekbus
aan het plein

120m. loopafstand
tussen beide streekbushaltes

Bestaande halte richting Oldenzaal
wordt verlengt (twee bussen).
Deze halte wordt ook gebruikt door
buurtbus 599.

Halte hoikinck
vervalt

Richting Oldenzaal

Bussen in het centrum van Weerselo
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Bushaltes
Diverse inpassingsvarianten voor de bushalte in het centrum
van Weerselo zijn uitgewerkt. Het is gebleken dat alle
varianten zowel voor- als nadelen hebben.

Burgemeester
Scholtensplein
Bi

De bewoners van Weerselo hebben geen éénduidige
voorkeur uitgesproken. Om de juiste kwaliteit in het centrum
te krijgen (niet teveel verkeersbewegingen) is in overleg met
Syntus en de provincie Overijssel gekomen tot de inpassing
van de bushaltes zoals in het ontwerp is aangegeven.
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De centrale fietsenstalling zal centraal gesitueerd worden bij
het gemeentehuis op het Burgemeester Scholtensplein

Inpassing bushalte aan Burgemeester Scholtensplein. Hier is
voldoende ruimte voor bussen, veilige uitstap, wachtruimte,
halte informatie.
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Verklaring
Voetgangersgebied (gebakken klinkers)
Parkeren plein (gebakken klinkers, dikformaat)
Overig verkeer (gebakken klinkers, dikformaat)
Aangrenzende infra (gebakken klinkers, dikformaat)
Gazon / Park plein (gras)

N

Plantenvakken (heesters)
Bloemvak St. Jozef (Bloemenmix)

Materialisatie openbare ruimte
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Materialisatie en inrichtingselementen

Belangrijke karakteristieken openbare ruimte:
• Openbaar toegankelijk;
• Autoluw;
• Prettig toegankelijk voor alle doelgroepen;
• Samenhang in materialisatie;
• Eenheid in inrichitngselementen;
• Mogelijkheden voor terrasfuncties;
• Duurzaam veilige inrichting;
• Open groene ruimte (mede geschikt voor evenementen
of speelveld);
• Zo veel mogelijk obstakelvrij op het plein.

Voor de bestrating van het plein en de wegen worden
gebakken klinkers gebruikt. Zoveel mogelijk van de
huidige bestrating wordt hergebruikt. De bestrating zal op
verschillende manieren gelegd worden om het onderscheid
in voetpaden, parkeren en wegen te duiden:
• Elleboogverband - parkeerplaatsen en autogebruik
• Halfsteens - voetgangersgebied
Het onderscheid van gebruik wordt verder versterkt door
subtiele afwijkingen in de kleur.
De groenvakken met de bomen krijgen meer ruimte zodat
de aangrenzende wandelpaden geen last meer hebben van
opkomende boomwortels. Hierdoor blijft de toegankelijkheid
gewaarborgd voor alle doelgroepen.
De inrichtingselementen dienen in dezelfde kleurstelling
vormgegeven te worden. Dit vergroot de eenheid en het
samenhangende karakter van de openbare ruimte.
Op pagina 22 en 23 zijn het inrichtingsplan en
verlichtingsplan verbeeld.
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Verklaring
Voetgangersgebied
Brug
Zitmeubilair
Herdenkingsmonument
Brievenbus bij Wesselink
Afvalbak
Brede inritbanden voor verbeterde
toegankelijkheid
TOPlocatie
Fietsenrek
Halte buurtbus
Stroomvoorziening evenementen
Stroomvoorziening markt

N

Openbare watertappunt
Bushalte

Inrichtingsplan Burgemeester Scholtensplein
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Verklaring

Single armatuur (4m.)

Single armatuur (6m.)

Meervoudig armatuur (6m.)

Verlichtingsplan centrum Weerselo
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Gebakken materialen

Subtiele kleurverschillen en en mix
van verbanden per functie openbare
ruimte

Verbijzonderen voetstuk
gemeentehuis met bv. gebakken
Waaltjes

Brede trottoirbanden langs De Aanleg

Brede inritbanden

Handhaven uitstraling TOPlocatie

Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Handhaven uitstraling monument

Fietsaanleunmeubel (Nietje)

Afvalbak. (Straatmeubilair in dezelfde
kleurstelling)

Armaturen openbare verlichting

Diversiteit in dezelfde armatuur

Robuust zitmeubilair
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47 parkeerplaatsen in de openbare ruimte

54 parkeerplaatsen op eigen terrein

51 parkeerplaatsen in de blauwe zone

1

6

2

2

14

1

2
2

5

15

4

4

2
5*
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5
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21
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Er wordt een
invalideparkeerplaats op de
St. Remigius gerealiseerd
en een op het Burgemeester
Scholtensplein
N

Parkeerbalans centrum Weerselo
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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*p.m. afhankelijk van ontwikkelprogramma voorzieningenhoek

Parkeeropgave
De herinrichting van het centrum van Weerselo heeft
gevolgen voor het centrum van Weerselo. Goudappel
Coffeng heeft een parkeerstudie verricht om voor nu en
de toekomst voldoende parkeerplaatsen te voorzien in het
centrum van Weerselo.

30km/u zone

Verbeterde
oversteekbaarheid

Compacter parkeren alleen
toegankelijk vanaf De
Aanleg.

Shared-space
St. Remigiusstraat

In het centrum van Weerselo is sprake van parkeren in
een blauwe zone (kort parkeren), parkeren in de openbare
ruimte en het parkeren op eigen terrein. Het aantal
parkeerplaatsen is afgestemd op de vraag van de huidige
functies en voorzieningen en het aantrekken van mogelijk
extra functies in gemeentehuis en voorzieningenhoek.
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Opsluitband 10x20
Gebakken materiaal

Gebakken materiaal

Klinkers mixen met bestaande
verharding

Natuurlijke kleurvaste bovenlaag
Keperverband met Bisschopsmutsen

Halfsteens verband

Gazon
Burgemeester
Scholtensplein

De Aan

leg

2,50

m.
3,50

m.

Brede trottoirband (Beton)

5,85

m.

Natuurlijke bovenlaag
18/20

2m.

Principeprofiel De Aanleg
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Gebakken materiaal
Parkeren
Blauwe zone

Natuurlijke kleurvaste bovenlaag
Elleboogverband
Gebakken materiaal

Alles op 1 maaiveld
School

Halfsteens verband

St. Rem

igiusstra

2,5m

.

at

2,5m

.
4,8m

.

Opsluitband 10x20

2,5m

.

Gazon
Burgemeester
Scholtensplein

Opsluitband 10x20

Principeprofiel St. Remigiusstraat
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Zomerfair

Meer dan voldoende obstakelvrij oppervlak voor evenementen
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Markt

Evenementen
In Weerselo huisvest het Burgemeester Scholtensplein een
groot aantal evenementen. Het is van groot belang dat bij
de herinrichting van de openbare ruimte rekening wordt
gehouden met dit gebruik. Dat betekent dat het plein zo veel
als mogelijk obstakelvrij vormgegeven wordt. Straatmeubilair
, de inpassing van bomen en diverse voorzieningen in de
openbare ruimte bevinden zich aan de randen van het plein.
De routing voor de voetganger en de parkeervoorziening
worden vervolgens op één maaiveldniveau aangelegd.
Evenementen als de zomerfair, kermis en het
beachvolleybaltoernooi krijgen zo meer dan voldoende
ruimte om plaats te kunnen vinden in het centrum van
Weerselo. De herinrichting van het centrum creeërt zelfs een
groter gebruiksoppervlak voor deze evenementen. Er wordt
bij de herinrichting tevens rekening gehouden met diverse
stroomvoorzieningen.
De St. Remigiusstraat en De Aanleg blijven tevens beschikbaar
voor diverse evenementen.
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Sfeercollage De Aanleg
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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Sfeercollage St. Remigiusstraat
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Tot eind 2015

T/m mei 2016

Zomer 2016

Najaar 2016

t/m Maart 2017

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Verkennen
van de opgave

Kansenkaart
verder verrijken

Verwerken
van de oogst

Ontwikkel
perspectief
centrum Weerselo

Eisen en wensen
openbare ruimte
ophalen

Ontwerp openbare
ruimte definitief

Start uitvoering
openbare ruimte
centrum Weerselo

Gesprekken
stakeholders

Inloopbijeenkomst

Werksessies

Inloopbijeenkomst

Werksessies
en gesprekken

Inloopbijeenkomst

Processtappen en participatiemomenten

Inloopbijeenkomst voormalig gemeentehuis Weerselo, 9 maart 2017
Definitief ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo
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3. processtappen en planning
Voor de realisatie van het ontwikkelperspectief is een
planning opgesteld. De herinrichting van de openbare ruimte
en infrastructuur kan in de tweede helft van 2017 worden
uitgevoerd. Uitvoering van de overige planonderdelen laat
mogelijk langer op zich wachten, omdat andere partijen
hiervoor aan zet zijn (o.a. School, Bibliotheek en Plus
Supermarkt).

Planning
•
•
•
•
•

Om er voor te zorgen dat de regie over de centrumontwikkeling
ook echt bij Weerselo komt te liggen, wordt een Stichting
Centrum Weerselo voor en door het dorp opgericht. Het is een
spreekbuis voor de gemeente in de centrumontwikkeling en
neemt regie steeds meer over. Voorbeelden van activiteiten
die de stichting op zal pakken:
•
•

•

Aanvraag kapvergunning -> maart 2017
Onderhandse marktconsultatie -> mei 2017
Aanbesteding -> juni – juli 2017
Technisch ontwerp in bouwteam -> augustus – september
2017
Start uitvoering -> vanaf oktober 2017

Centrale coördinatie programmatische invulling van
evenementen op het plein;
Geïnteresseerde partijen uit het eigen netwerk
enthousiasmeren en op het spoor te zetten van de
kansen en mogelijkheden in de voorzieningenhoek en het
gemeentehuis;
Aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers die
ideeën hebben voor het centrum.

Planning werkzaamheden centrum Weerselo
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Colofon
Opdrachtgever:
Gemeente Dinkelland
Uitvoerder:
• Sander Westerhout Stedenbouwkundige MUrb; Ontwerp
• Over Morgen; Procesbegeleiding
• ODIN landschapsonwerpers BV; Groenplan
• Goudappel Coffeng; Parkeeropgave
Datum:
26 april 2017
Plaats:
Weerselo
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Ontwerp centrum Weerselo
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