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PLANBESCHRIJVING
Agelo is een buurtschap gelegen ten zuiden van Ootmarsum in
een landschappelijk zeer waardevol gebied dat zich kenmerkt
door grote escomplexen.
De nog aanwezige boerenerven liggen in een (halve) ring
rondom de essen. Rond de grondgebonden boerderijen zijn
de akkers en kampe ook nu nog zichtbaar en het bijzondere is
dat het kararakter en de eigenheid van de buurtschap
behouden is.

In opdracht van de buurtschapsraad, in kader van Mijn
Dinkelland 2030, is een ruimtelijke verkenning voor Agelo
uitgevoerd. Hieruit is het boerenerf gelegen aan de Borgstadweg 1
naar voren gekoren als geschikte locatie welke ontwikkelmogelijkheden bied voor 4 extra woningen in een bouwvorm
welke aansluit bij een boerenerf.
Om medewerking te kunnen krijgen voor het plan zal een
erftransformatieplan worden opgesteld welke voldoet aan de
richtgevende randvoorwaarden voor erftransformatie van een
voormalig agrarisch erf zoals opgenomen in de Structuurvisie
Dinkelland
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LIGGING PLANGEBIED
Het gebied en het erf waar de ontwikkeling plaatsvind licht ten zuidwesten van Ootmarsum in Agelo.
De figuur hieronder toont de ligging van het erf in zijn omgeving.

Erve Schröder (dhr. H.E.B. Schröder)
Borgstadweg 1
7636 PW Agelo
gemeente Dinkelland
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STEDENBOUWKUNDIGE STRATEGIE

Bebouwingstypologie

Plaatsing op de kavel

De bebouwing op het erf betreft een landelijke bouwvorm
welke oorspronkelijk aanwezig is op de Twentse erven.
(geen herenhuis, notariswoning of villabouw)
De bebouwing heeft een enkelvoudige hoofdmassa met
een overwegend lage gootlijn en een groot dakvlak.
De nokrichting is op de plankaart aangegeven.
Details zijn sober en met streekeigen kenmerken.
De dakvlakken hebben aan de uitwendige zijde van het erf
geen dakkapellen en zijn ondergeschikt aan het dakvlak.

De evenwichtigheid van het erf is bepaald door de positie van de
bebouwing, kleurgebruik en materiaalkeuze alsmede de
landschappelijke inpassing(zie ook plankaart en landschapsplan).

Bouwmassa

Eenheid en Hiërarchie
De boerderij met potstal neemt door het volume en bouwvorm een
dominantie positie in op het erf waarnaar de omliggende gebouwen
zich schikken.
De samenhang wordt bewerkstelligd door de positie en vormgeving
van de verschillende bouwvolumes en versterkt door materiaalen kleurgebruik, alsmede de groenstructuur en erfverharding
zoals aangegeven in het landschapsplan.

De bestaande boerderij met potstal zal in vorm en massa
in de bestaande karakteristiek gehandhaafd worden
De extra te bouwen woningen en 1 bijgebouw hebben een enkelvoudige
hoofdmassa met een groot dakvlak, overwegend een lage gootlijn
en een dakhelling tussen 40 en 60 graden waarbij twentse
dakvormen kunnen aansluiten (geen wolfseinden).
Bergingen en garages moeten inpandig worden opgelost en in
het hoofdvolume worden meegenomen (dus geen extra vrijstaande
bijgebouwen en schuurtjes).
De uitvoering betreft beslist geen cataloguswoninggedachte.
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LANDSCHAP
Algemeen
Voor "Erve Schröder" is een landschapsplan opgesteld door Niek Hannink Landschapsvormgeving.
Een aantal elementen uit het landschapsplan zullen door opdrachtgever Schröder worden aangelegd zoals bijvoorbeeld bomen, hagen,
en gebakken klinkerbestrating. De tuinaanleg en de bestrating op de percelen zijn privaat maar zijn wel essentieel voor het gewenste beeld.
Schuttingen, tuinschuurtjes, etc. zullen dus niet toegestaand zijn op de percelen.
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ARCHITECTUUR UITGANGSPUNTEN
Criteria boerderij met aangebouwde potstal
hoofdvorm en stijl
bestaande bouwmassa en kapstructuur
lage gootlijn met dakhelling tussen 40 en 60 graden en geen dakkapellen toegestaan
sterke voorkeur voor behoud van de bestaande boerderij en inwendige stijlkamer
gevels zijn representatief voor het erf naar de toegangszijde en karakteristiek als bestaande boerderij
bebouwingskenmerken van de bestaande boerderij, zonder dakkapellen
detaillering

detaillering ingetogen als bestaande boerderij, passend bij de bouwstijl en omgevingskenmerken

materiaal en kleurgebruik

materiaal draagt bij aan natuurlijke uitstaling zoals bestaande karakteristieke boerderij
hoogwaardige materialen met oorspronkelijke kleurstelling in matte afwerking (niet glimmend)
materialen hout, glas, baksteen, houten topgevels, keramische dakpannen,
matte kleuren als bestaand in rood, donker, aardetinten, naturel uitstaling.

Criteria 4 nieuwe woningen en 1 bijgebouw
hoofdvorm
enkelvoudige bouwmassa met een groot zadeldak (dus geen aangebouwde of extra vrijstaande bijgebouwen)
dakhelling vanaf 40 - 60 graden
insnijdingen en aankapping dakvlak als integraal onderdeel van de architectuur toegestaan
nokrichting zie plankaart
ontwerpstijl

uitstraling naar de omgeving welke recht doet aan de gedachte van een ervenensemble.
het ontwerp is ambitieus en de architectonische kwaliteit is maatwerk
het ontwerp wordt in samenspraak met de ontwikkelaar en stadsbouwmeester afgestemd.
de voorgevel is representatief en gericht op het erf
zijkanten en achterzijde zijn passend naar het landschap
rustige gevels met grote vlakken, dakvlakken zonder dakkapellen naar buitenzijde erf

detaillering

detaillering passend bij de bouwstijl en omgevingskenmerken
zijn van hoge kwaliteit en dragen bij aan de bijzondere uitstraling

materiaal en kleurgebruik

materiaal draagt bij aan natuurlijke uitstaling
hoogwaardige materialen met oorspronkelijke gedekte kleurstelling in matte (niet glimmende) afwerking
materialen hout, aluminium, staal, glas, keramische dakpannen, baksteen, stucwerk, natuursteen
kleuren donker, rood, aardetinten, zwart, natuurlijk eiken, mogelijke accenten, naturel uitstaling
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Ontwerp Referenties
bron: Erwin Meinders, Habe, Queen-stone, Schraa atelier,
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Materiaal en Kleurgebruik
De te gebruiken materialen in de gevels of dakvlakken kunnen worden aangevuld met materialen zoals glas, zink of staal om
het eigentijdse karakter aan te duiden. Eventueel kan het materiaal van het dakvlak ook op de gevel worden toegepast.
De daken worden gedekt met keramische pannen.
Van belang is dat bij de nieuw te bouwen gebouwen het kleurgebruik en de materialisatie wordt afgestemd.

baksteen antraciet

baksteen rood

dakpannen blauw gesmoord

zwarte pannen mat

baksteen bruin

baksteen rood

dakpannen rood

rabat zwart

baksteen bruin

baksteen rood

eiken gevel horizontaal

zweeds grenen grijs

baksteen rood

baksteen rood

gevelbekleding red cedar

zweeds rabat red cedar
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Planlocatie gegevens:
Borgstadweg 1 7637 RW Agelo

Opdrachtgever:
H.E.B. Schröder ( Harry)
Borgstadweg 1
7637 RW Agelo
06 - 1208 3649

harryschroder@online.nl

Ontwerp:
Bouwkundig Buro Erwin Meinders
Schotboersweg 7
7678 VK Geesteren
0546-631484

info@erwinmeinders.nl
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Ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld door
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