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INLEIDING
Algemeen

Het plan betreft de tweede fase in de uitbreiding van het 
buurtschap Brinkheurne met 11 woningen. De ontsie-
rende bedrijfsbebouwing van de voormalige slachterij is 
vervangen voor nieuwe natuur. Waaronder het herstel 
van het beekdal van de Bovenslinge. De eerste fase van 
de vervangende woningbouw is inmiddels gerealiseerd 
met in de omgeving passende woningen. 

Dit beeldkwaliteitplan beschrijft de beoogde kwaliteit 
voor fase twee. Vanzelfsprekend is dit een voortzetting 
van de eerste fase, in sfeer en uitstraling. Het programma 
voor fase twee bestaat uit (half)vrijstaande woningen 
waardoor fase twee een lossere verkaveling krijgt dan 
fase één. 

Doel beeldkwaliteitplan 

Een beeldkwaliteitplan is een document dat dient ter 
inspiratie en toetsing. Architecten, ontwerpers, kopers 
en andere betrokkenen kunnen in het beeldkwaliteit-
plan lezen wat het beoogde ruimtelijk beeld is. Zowel 
de richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de 
openbare ruimte als de architectuur worden beschreven. 
Het beeldkwaliteitplan is geen keurslijf. Er is ruimte voor 
interpretatie, maar afwijken van het beschreven beeld 
moet gemotiveerd worden. Het beeldkwaliteitplan gaat 
in op de onderlinge relatie tussen de stedenbouwkundige 
opzet van het buurtschap, de bebouwing en de inrichting 
van de openbare ruimte. 

Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de Burloseweg in de Brinkheurne. 
De naam ‘Plan Grijsen’ is afkomstig van de fabriek Grijsen, 
een oude kippenslachterij in de Brinkheurne (gemeente 
Winterswijk). De oude bebouwing werd gesloopt en ter 
plekke is het beekdal van de Bovenslinge hersteld. Aan de 
overzijde van de Burloseweg, op de locatie van het voor-
malige parkeerterrein en kantoor, is vervolgens een wo-
ningbouwprogramma in verschillende fases gepland. Fase 
één is inmiddels afgerond, fase twee is in ontwikkeling.
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stedenbouwkundig plan 1:1000

keermogelijkheid
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ONTWERP
Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan voor fase twee kenmerkt zich door een 
losse en informele verkaveling in een open structuur. De bebouwing 
bestaat uit 11 woningen in een mix van vrijstaande en halfvrijstaande 
woningen. De positie van de woningtypen is indicatief en kan in een 
later stadium wijzigen. 

Bijzondere elementen in deze structuur zijn de twee zichtlijnen die het 
buurtschapje met het omliggend landschap verbinden.  

De zichtlijnen vallen samen met de ontsluitingsstructuur van de nieu-
we buurt. De hoofdontsluiting van de buurt is vanaf de Burloseweg. 
De verharding wordt tot een minimum beperkt. Het profiel bestaat 
uit een schrikstrook van 0,5 meter, een rijbaan van 4,50 meter breed, 
eenzijdig  geflankeerd door een rabatstrook van 2,50 breed. 

Door het plan loopt een fietspad dat vanuit het westen het plangebied 
nadert. Dit fietspad verbindt de nieuwe buurt met het buitengebied. 
De kinderen uit de buurt gaan via dit fietspad naar school.  Het fiets-
pad vormt ook een belangrijke schakel in een groter netwerk in de 
Brinkheurne.

Op ieder perceel worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd. Op de 
rabatstrook worden waar nodig parkeerplaatsen gerealiseerd voor 
bezoekers. De verharding van de rabatstrook is in afstemming op de 
rijbaan, bijvoorbeeld op grasstenen/klinkerverharding.

Gewenste sfeer 

Het streven is de nieuw te bouwen woningen in te passen in het be-
staande landschap. Brinkheurne is gelegen in een kampen- en essen-
landschap, dat gekenmerkt wordt door kleinschalige openheid, lichte 

terreinglooiingen en een zeer groen karakter. Weilanden en akkers 
worden omzoomd door houtwallen, erven met hagen.

De bebouwing in dit landschap heeft voornamelijk een agrarisch ka-
rakter.  Kenmerkend voor de oorspronkelijke bebouwing in het land-
schap zijn de grote dakoppervlakken. Daarnaast zien we variatie in de 
grootte van de bouwmassa, qua hoogte en grootte. Deze verschillende 
bouwmassa’s zorgen voor een gevarieerd beeld, met variatie in hoogte 
en massa. De kap speelt beeldbepalende rol in het landschap. 

Van een afstand bezien zou je fase twee zien als een aantal kappen 
die boven de es uitkomen met een wisselende kaprichting en hoogte, 
net zoals je een erf van een afstand ziet. Tussen dit ‘kappenlandschap’ 
staan bomen en groen. 

De volumes zijn robuust. Het zijn eenvoudige hoofdvolumes met een 
rechthoekige footprint.

De goothoogte van de nieuwbouw ligt overwegend op 4 meter, dus 
één laag met een kap. Hierdoor wordt de kap automatisch een be-
langrijk onderdeel van het bebouwingsbeeld. Op enkele plekken is wat 
meer hoogte mogelijk, misschien zelfs gewenst, voor de nodige varia-
tie. 

Extra aandacht verdienen de twee-onder-een kapwoningen. Dit zijn 
nadrukkelijk geen typische twee-onder-één-kap-woningen (burger-
woning, herhalende of gespiegelde gevelindeling etc.). Uit de gevelin-
deling valt niet direct af te lezen dat het twee afzonderlijke eenheden 
betreft. 

Voor de inrichting van de openbare ruimte worden elementen ge-
bruikt uit de omgeving, zoals verhardingstype en beukenhagen op de 
perceelgrenzen. De te planten bomen zijn inheems en passend in de 
omgeving.
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sfeerbeelden architectuur
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CRITERIA
Massa en vorm

•  De volumes zijn robuust. Het zijn eenvoudige hoofdvo-
lumes met een rechthoekige footprint. 

• De woningen hebben een zadeldak.
•  De goothoogte bedraagt maximaal 4 meter, de nok-

hoogte 10 meter. 
•  Op enkele plekken mag hoger gebouwd worden, tot 

een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 
12 meter, behalve daar waar het uitgesloten wordt, 
zie de afbeelding op pagina 11. Hier geldt dat dan 
een agrarisch type als referentie dient, denk aan de 
Scholteboerderij. Hoger bouwen kan op maximaal drie 
plekken in het plangebied en niet naast elkaar. 

• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume 
en staan bij voorkeur los van het hoofdvolume of zijn 
geintegreerd in het hoofdvolume.

Gevelkarakteristiek

•  De bebouwing heeft een representatieve gevel richting 
de openbare ruimte. 

•  De twee-onder-één-kapwoningen hebben een geve-
lindeling waaruit niet direct af te lezen is dat het twee 
afzonderlijke eenheden betreft. Het volume oogt als 
een geheel. De voorkeur ligt daarom bij een asymme-
trische gevelindeling.

Detaillering, kleur en materiaal 

• De detaillering draagt bij aan de gewenste landelijke 
uitstraling van de bebouwing.

•  De daken worden gedekt met gebakken dakpannen in 
zwarte of rode kleur of riet.

•  Voor de gevel kan gebruik worden gemaakt van met-
selwerk en hout in gedekte tinten. 

•  Ter verbijzondering kunnen delen van de gevel in afwij-
kende materialen of kleuren worden gemaakt, bijvoor-
beeld wit stucwerk.  

•  De kap is beeldbepalend, het aandeel van dakramen 
cq dakkappellen is daarom beperkt. Het beeld van een 
doorlopend dakvlak overheerst. 

voorbeeld van een asymetrische gevelindeling van een twee-onder-
één-kap woning



10

0.5 4.5 2.5

ra
ba

ts
tr

oo
k,

 m
et

 ru
im

te
 v

oo
r 

be
zo

ek
er

sp
ar

ke
rr

en

be
uk

en
ha

ge
n 

zo
rg

en
 v

oo
r e

en
 g

oe
de

 
la

nd
sc

ha
pp

el
ijk

e 
in

pa
ss

in
g

w
iss

el
en

de
 k

ap
ric

hti
ng

en

zic
ht

lij
n 

ric
hti

ng
 la

nd
sc

ha
p

sfeerbeelden openbare ruimte en erfafscheidingen
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Erfafscheidingen

•  Erafscheidingen grenzend aan openbaar gebied wor-
den als beukenhaag aangeplant. De beukenhaag is 
passend in het landschap en is bladhoudend. Het heeft 
een fraai zomer- en winterbeeld. 

•  Onderstaande afbeelding laat zien welke hoogte de 
haag heeft. 

•  Langs de zuidrand, bij de overgang van het plangebied 
naar de es, ligt een watergang. Erfafscheidingen zijn 
hier niet toegestaan. 

Openbare ruimte

• Het aandeel verharding is beperkt tot een minimum
• Het beoogde profiel is weergegeven op pagina 10
• Bezoekersparkeren gebeurt in de rabatstrook, bijvoor-

beeld op grasstenen/klinkerverharding.
• Er worden bomen geplant, hiervoor worden inheemse 

soorten gekozen zoals bijvoorbeeld beuk of es. 
• Op enkele strategische plekken kan een fraaie solitair 

geplant worden zoals de eik, notenboom, linde of 
kastanje. 

hoge beukenhaag, tot 2 meter

lage beukenhaag, tot 1 meter

maximale goothoogte 4 meter
maximale nokhoogte 10 meter


