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Het beeldkwaliteitplan vervangt dan, voor het 
betreffende gebied, de gebiedscriteria uit de 
welstandsnota.

Ligging plangebied
Het erf is gelegen aan de Zenderensestraat 2 - 
Hebbrodweg, aan de noordkant van borne. De 
luchtfoto hiernaast toont de ligging van het erf in 
zijn omgeving en de positie van de nieuw te 
bouwen bedrijfswoning en schuren.
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Aan de noord-oost kant van Borne ligt het 
historische erf met zijn monumentale status. Het 
erf en de boerderij zijn van architectuurhistorisch 
en stedebouwkundig belang vanwege:
- de karakteristieke jaren twintig architectuur van     
  het monumentale dwarshuis;
- de rijke ornamentiek van het schuurgedeelte;
- de ensemblewaarde als onderdeel van het erf.

Het erf is nog steeds agrarisch in gebruik en is 
gelegen in het gebied “De Groene Poort”. De 
Groene Poort is een integraal project van de 
provincie Overijssel en gemeente Borne en heeft 
tot doel om het buitengebied van Borne te ontwik-
kelen als een groene long in het stedelijk netwerk 
van Netwerk-stad Twente en als groene 
verbinding tussen Noordoost en Zuidwest Twente. 
Om dit initiatief voor de bouw van een bedrijfs-
woning en bedrijfsschuren op een verantwoorde 
manier in te passen in het landschap en de 
kwaliteiten van de plek te waarborgen en/of te 
versterken zijn ruimtelijke voorwaarden nodig. 
Daarvoor is dit beeldkwaliteitplan uitgewerkt.

Het beeldkwaliteitsplan en status
Bouwplannen dienen te voldoen aan redelijke 
eisen van welstand. Aanvragen voor een omge-
vingsvergunning voor het bouwen worden getoetst 
aan het gemeentelijk welstandsbeleid. Hierbij 
wordt beoordeeld of het gebouw of de erfinrichting 
passend is in de omgeving qua verschijningsvorm. 
Voor de te ontwikkelen locatie geldt op dit moment 
de plaatselijke welstandseisen voor nieuwe 
bebouwing. Daarnaast wordt er extra kwaliteit 
gewenst. Het is hierom dat voor dit gebied een 
afzonderlijk beeldkwaliteitplan is opgesteld. 

Historisch erf

Nieuw erf

Toegang

Bestaande bebouwing

Nieuwe bebouwing
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afgeschuind/ wolfseind

nok knik nok sprong uitsnede volume

goot sprong

uitsnede dakvlak daklicht onderschoer uitsnede dak-gevel glasdak

dakvlak knik

enkelvoudig type

Massa vormen schema.
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Stedenbouwkundige strategie

Bebouwingstypologie.
Bij de ruimtelijke opzet voor de nieuw te 
bouwen woning en schuren is gekozen 
voor een nieuwe erfopzet die zich richt op 
het bestaande historische erf waarbij er 
een relatie tussen beide wordt gelegd. De 
architectuur heeft een eigen(tijdse) 
invulling en is in contrast met het bestaan-
de erf. De nieuwe bebouwing bestaat uit 
1 woonvolume en 2 schuurvolumes ten 
behoeve van agrarische activiteiten. De 
volumes hebben allen een maat en een 
schaal passend bij die van de bebouwing 
op de omringende boerenerven.

Bouwmassa.
1. Het woonvolume en schuurvolume 

heeft een eenvoudig rechthoekig 
grondvlak;

2. De dakvorm is het zadeldak of een 
afgeleide hiervan (zie mogelijkheden 
op pagina 4). Wolfsdaken zijn niet 
toegestaan;

3. De bebouwing heeft overwegend een 
lage gootlijn (maximaal 3,0 meter). 

4. Het dakvlak is overheersend en 
relatief gesloten. Voor toetreding 
van daglicht zijn vele mogelijkheden 
beschikbaar, zie de mogelijkheden in 
het schema op pagina 4 weergegeven 
en de detail referentiebeelden onder 
architectuur uitgangspunten. 

Plaatsing op de kavel
De evenwichtigheid van het erf is bepaald door de 
positie van de bebouwing en de landschappelijke 
inpassing. Deze posities van de volumes be-
grenzen en omkaderen het erf.

Hiërarchie 
Hoewel de nieuw te bouwen woning en schuren 
ook een eigen erf vormen blijft de relatie met het 
historische erf behouden. De bestaande boerderij 
blijft door zijn uitstraling het meest uitgesproken 
gebouw waaraan met name de nieuwe bebouwing 
ondergeschikt moet worden gesteld. 

Landschappelijke inpassing

Eenvoud
Er is sprake van een eenvoudige hoofdopzet van 
rechthoekige gebouwen waarbij de eenvoudige 
zadelkapvorm beeldbepalend is. Door deze een-
voud verhoud het erf zich goed tot het landschap.
Zie ook het advies van de ervenconsulent op 
pagina 8. C
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Algemeen
Het traditionele twentse boerenerf staat voor 
eenvoud en functionaliteit. Het erf is in harmonie 
met het omringende landschap. Er is extra beeld-
kwaliteit gewenst in verband met het naastgelegen 
rijksmonument (nummer 507915), welke ook in 
eigendom is van de maatschap Buld-Geerdink. 
De nieuw te bouwen woning is een eigentijdse 
interpretatie van de agrarische bebouwing. Ken-
merkend hierin is de eenvoudige rechthoekige 
plattegrond en een zadeldak (eventueel met knik) 
met een lage goot. Het dakvlak is nadrukkelijk in 
grootte aanwezig in verhouding tot het (verticale) 
gevelvlak. 

Eenheid
Eenheid in materiaalgebruik (zoals op pagina 6 
met referenties weergegeven) versterkt de sa-
menhang tussen de bebouwing en toont een 
verwantschap. De schuren moeten eenvoudig 
worden uitgevoerd in zwart houten gevels zodat 
deze gebouwen een ondergeschikte rol spelen op 
het erf.

Verscheidenheid
Bij de nieuw te bouwen woning is het functiever-
schil met de schuren zichtbaar door toevoeging 
van functionele elementen, zoals raamopeningen 
en terrassen. Ook de materialisatie kan verschillen.

Detaillering
Dakkapellen zijn niet toegestaan.
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 Gevel materialisatie - metselwerk aardetinten

 Referenties mogelijkheden daglicht toetreding in kap

 Gevel materialisatie - hout, kleuren naturel, zwart of grijs

Dakmaterialisatie - keramische pannen (oranje-rood of antraciet), zink of golfplaten

 Referenties kleur- en materialisatie Referenties architectuur

Gevel materialisatie modern - glas, gevelpannen

Referentie beelden: 
Nieuw Nederland Architecten, Schipper Douwes Architecten, 
Maas Architecten, Hilberink Bosch Architecten, Spot Architecture, 
Building Design Architectuur.6
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Materiaalgebruik
De te gebruiken materialen in de gevels zijn met-
selwerk en hout. Deze materialen kunnen worden 
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 (geen glans), zink, 
of golfplaten.  

Kleurgebruik
Van belang is dat bij de nieuw te bouwen gebou-
wen het kleurgebruik en de materialisatie word 
afgestemd. De kleur van de dakpannen is oranje-
rood of antraciet kleurig of als een ander materiaal 
gekozen word de natuurlijke kleur van dit materi-
aal. De metselwerk gevels zullen bestaan uit aarde 
tinten. Toegepast hout in het gevelvlak wordt in 
de natuurlijke materiaalkleur, vergrijzend of zwart 
toegepast. Overige ondergeschikte elementen 
(kozijnen, windveren, plafonds) worden indien 
geschilderd in de kleuren wit, grijs of antraciet/
zwart.

De kleuren  en  materialen van de bijgebouwen 
(schuren)zijn eenvoudig.
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Planlocatie gegevens:

Zenderensestraat 2 te Zenderen

Opdrachtgevers:

Dhr. Pol en mevr. Buld - Zenderen

Ontwerp:

Building Design Architectuur - Zenderen
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