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A. Inleiding

De ambitie om Dalfsen een representatief gezicht aan het

water te geven door een goed ingepast, dorps plan met

hoogwaardige architectuur en een uitnodigend vormge-

geven openbare ruimte vraagt om een expliciete beel-

dregie. Gemeenschappelijke uitgangspunten voor de stijl

waarin wordt gebouwd, voor de vormgevingsprincipes en

het kleur- en materiaalgebruik zijn noodzakelijk om het

ambitieuze planconcept van het Waterfront in de ko-

mende jaren waar te kunnen maken.

De architectuurregie heeft betrekking op de verschij-

ningsvorm, het beeld en de sfeer, kortom de architectuur

van de gebouwen. Tezamen vormen gebouwen de wan-

den van de publieke ruimten en bepalen in hoge mate de

sfeer en het karakter van het dorp. Architectuurregie

heeft een culturele dimensie: de wisselwerking en sa-

menhang tussen alle individuele bouwproducten geeft

uitdrukking aan het gemeenschappelijke: de collectieve

waarden van een samenleving.

Beeldregie heeft eveneens betrekking op de visuele kwa-

liteit van de openbare ruimte. De vormgeving en inrich-

ting van straten en pleinen dient niet alleen functioneel,

sociaal en verkeersveilig, gebruiksvriendelijk en duur-

zaam te zijn maar ook mooi, visueel aantrekkelijk en

passend bij het karakter en de sfeer van Dalfsen.

In de fase van de bouwplanontwikkeling is het belangrijk

dat er door alle betrokkenen teruggegrepen kan worden

op dit raamwerk. De ambitie en het gewenste karakter

van het plan kan op die manier ook over een langere ont-

wikkelingsperiode met mogelijk wisselende acteuren ge-

communiceerd en overeind gehouden worden.

Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan dient als

toetsingskader voor de bouwplannen. Voor het gebied

Waterfront vervangt dit plan in dat kader de Welstands-

nota. De algemene criteria van de Welstandsnota blijven

echter wel van toepassing.

De bouwplannen worden in eerste instantie beoordeeld

door de door de gemeente ingestelde Kwaliteitscommis-

sie. Bij de beoordeling van de bouwaanvraag worden de

bouwplannen formeel getoetst door de Welstandscom-

missie .

Bij de beoordeling van de plannen zal naast de toetsing

aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan ook

het aspect beheer en onderhoud worden meegewogen.
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B. Ambitie

Doordat het oude gemeentehuis van Dalfsen en de Es-

huis locatie niet meer in gebruik zijn komt een terrein vrij

dat strategisch tussen het dorp en de Vecht gelegen is.

Hiermee ontstaat niet alleen de kans om de locatie zelf

aantrekkelijker te maken maar ook om de aantrekkings-

kracht van Dalfsen als geheel te vergroten. Om deze

kans optimaal te benutten is er een stedenbouwkundig

plan gemaakt met de volgende ambities:

- Om de potentiele kwaliteit van de noordoever van de

Vecht te benutten wordt het gezicht en het hart van het

dorp naar de rivier gedraaid.

- Er wordt met respect voor historie en voor het dorpse

karakter van Dalfsen gebouwd. Zo worden karakteris-

tieke gebouwen, de molenbiotoop en monumentaal

groen behouden en wordt er goed aangesloten op de be-

staande overwegend kleinschalige bebouwing.

- Er worden voorwaarden geschapen voor het ontstaan

van een levendig dorpscentrum door het creëeren van

verscheidene functies (winkelen, horeca, kunst), logische

looproutes, aangename openbare (verblijfs)ruimtes en

aansprekende architectuur.

- Er wordt een autoluw en vriendelijk woon- en winkelge-

bied geschapen door de voetgangervriendelijk ingerichte

openbare ruimte en door het parkeren voor het winkel-

publiek grotendeels ondergronds op te lossen.

- Er wordt een aantrekkelijk woongebied gerealiseerd

voor verscheidene leeftijds- en inkomensgroepen. Door

de individuele architectuur van de panden en de hoog-

waardige openbare ruimte wordt de identificatie en be-

trokkenheid bij de leefomgeving vergroot.
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C. Stedenbouwkundig plan

1. Context

Het project ´Waterfront´ bevindt zich bij de entree van

het historische centrum van Dalfsen, direct aan de oever

van de Vecht tussen de enige Vechtbrug van het dorp en

de passantenhaven. Aan de voet van de brug ligt het van

Bruggenplein waar de Prinsenstraat begint; een hoofd-

winkelsstraat die naar het Kerkplein leidt. Bij de haven is

het nieuwe gemeentehuis gebouwd, een gebouw wat qua

schaal en stijl afwijkt van de omringende bebouwing. Ten

noorden van het gebied ligt een typisch dorps woonge-

bied met open bebouwing, waaronder enkele fraaie

pandjes. Hier staat ook de Westermolen, een stellingmo-

len uit 1818.

Het zuidelijke gedeelte van het terrein bestaat thans uit

een aantal losse gebouwen uit verschillende tijden die

door een laagbouw uit de jaren tachtig met elkaar ver-

bonden zijn. Dit is het voormalige gemeentehuiscomplex.

Het noordelijke deel bestaat uit de fabriek van Eshuis. De

delen van het oude gemeentehuis uit de jaren zestig en

tachtig, alsmede de fabriek van Eshuis, worden gesloopt.

het gemeentehuis aan de haven

het van Bruggenplein met de ´Zeven Deugden´
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2. Opzet

Het plan heeft een traditioneel dorps stratenpatroon wat

aansluit op de bestaande omgeving. De openbare ruimte

is duidelijk gedefinieerd en bestaat uit straten, stegen,

pleintjes en een plantsoen. De mate van openbaarheid

van een ruimte (privé, semi-openbaar, openbaar) is di-

rect en duidelijk afleesbaar aan de stedenbouwkundige

structuur. De inrichting van de openbare ruimte hoeft

deze indeling alleen nog te ondersteunen.

a. Drie sferen

Het project grenst zowel aan het winkelhart van Dalfsen,

de rivier als aan een rustig dorps woongebied. Om deze

sferen te verbinden bestaat het project zelf ook uit deze

drie delen. Bij ieder sfeergebied hoort een andere bebou-

wingstypologie en horen andere functies. Uiteraard zijn

alle drie sfeergebieden dorps en in een levendige, afwis-

selende traditionele architectuur met individuele panden

gehouden.

b. Dorps centrum

Het centrum van Dalfsen wordt met het Waterfront rich-

ting de Vecht uitgebreid. De individuele huizen staan hier

tegen elkaar aan en direct aan de straat. Op de begane

grond bevinden zich meestal winkels. De binnenhoven

zijn niet zichtbaar door de gesloten bebouwing. Bij de

overgang naar open dorpse bebouwing blijft de bebou-

wing gesloten, maar is wonen op de begane grond ook

mogelijk. Met name aan het Rechterenplein om de Witte

Villa zijn atelier- en werkruimtes in de plint gewenst. Te

denken valt aan woon-werk-woningen.

winkelstraat Dalfsen met gesloten bebouwing

drie sferen in het plan
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c. Groen dorp

Aan de noordkant sluit het plangebied aan op open be-

bouwing in een groene setting. De huizen staan hier niet

meer allemaal tegen elkaar aan maar laten het groen en

de (zij)tuinen zien. De huizen staan wel aan- of dicht bij

de straat, ze verstoppen zich niet achter hagen of oprit-

ten. Dat laatste is eerder een kenmerk van een villawijk,

niet van een dorp, waar de relatie tussen de huizen en de

openbare ruimte sterk is.

d. Oeverpromenade

Dalfsen presenteert zich aan het water als een afwisse-

lend en groen dorp. De oeverpromenade is zeer afwisse-

lend in profiel en functies. Aan het bruggenhoofd bevindt

zich het van Bruggenplein dat als entree van het dorp

dient. De bebouwing is aanééngesloten en bevat winkels.

Ten westen daarvan zal het Rechterenplein gevormd wor-

den dat de Witte Villa met horecafunctie centraal stelt.

De statige beukenbomen vormen een belangrijk onder-

deel van het plein. Verderop aan promenade staat de

voormalige Cichoreifabriek met ruimte voor cultuur,

maatschappelijke voorzieningen en horeca. De prome-

nade eindigd bij het haventje. De bebouwing wordt naar

het zuidwesten toe steeds losser. Afgesloten wordt het

geheel met een wat groter gebouw, om de haven te mar-

keren en als pendant van het gemeentehuis.

Om de relatie met het water te versterken bestaat de

openbare ruimte deels uit terassen, grote treden, waar-

door informele zitmogelijkheden direct aan de oever ont-

staan. De noodzakelijke waterkering wordt in de

inrichting van de terrassen geïntegreerd.

voorbeeld molenaarswoning: dorps wonen in het groen

de oever van de Vecht



Beeldkwaliteit Waterfront Dalfsen KK Architecten Berlijn

14

zichtlijnen



15

e. Historische panden

De Witte Villa en de voormalige Cichoreifabriek, thans

deel van het oude gemeentehuis, zullen worden opge-

knapt en verbouwd. Deze panden staan direct aan het

water en geven, mede door hun nieuwe semi-openbare

functies, identiteit aan het plan. De Cichoreifabriek en de

Witte Villa zullen niet meer deel uitmaken van een groter

complex, maar vrijstaande gebouwen met een eigen in-

gang worden. Een aantal karakteristieke bomen zal ook

behouden blijven.

f. Zichtlijnen

De historische panden in het gebied en de omringende

monumenten komen centraal te staan in het plan. Hier-

voor zorgen mede de zichtlijnen in het plan. Er komt een

nieuwe straat tussen de molenaarswoning en de Witte

Villa. Zo sluiten deze twee gebouwen de straat af en zijn

daardoor prominent in beeld. De villa staat naar voren

geschoven ten opzichte van de oever promenade, daar-

door is de villa steeds in beeld als men langs de oever

loopt. Vanuit de raadszaal van het gemeentehuis is er

een doorkijkje direct naar kasteel Rechteren, een aantal

km verderop.

Verdere zichtlijnen zijn er tussen het pand ´de Zeven

Deugden´ en het gemeentehuis, vanaf de Vechtdijk op

de karakteristieke dubbele gevel aan het van Bruggen-

plein en vanuit het plan over de weilanden ten westen

van Dalfsen.

Cichoreifabriek met witte villa

kasteel Rechteren is in de verte te zien
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g. Routes

Logische routes zijn een belangrijke voorwaarde om het

gebied te laten functioneren. De belangrijkste nieuwe

route is de voortzetting van de Prinsenstraat, over het

van Bruggenplein. Deze route loopt zowel verder langs

het water naar de haven, als door de straat tussen de

molenaarswoning en de Witte Villa terug naar de Prin-

senstraat. Verder is de hoofdontsluitingsroute over de

Raadhuisstraat en de Beatrixstraat van belang.

h. Overig

In een dorp kan incidenteel met een strenge scheiding

privé-openbaar gebroken worden. Dit is in Dalfsen bij-

voorbeeld aan het begin van het van Ankumspad het

geval. Een dergelijke situatie wordt ook rond de voorma-

lige Cichoreifabriek voorgesteld.

Onlangs is het nieuwe gemeentehuis gereed gekomen

aan de rand van het dorp. Er is een contrast tussen het

grootschalige nieuwe gemeentehuis en het dorpse karak-

ter van Dalfsen. Zonder het dorpse karakter te verliezen

gaat het project in op het grote aangrenzende volume.

Vanaf het water gezien gebeurd dit door het appartemen-

tengebouw op de kop van blok 5, dat door de relatief

grootschalige architectuur een overgang vormt.

Aan de Havenstraat komen twee-onder-één-kappers, die

refereren aan de villas in Dalfsen van rond 1900. Zulke

huizen zijn in staat zich ´staande te houden´ naast het

gemeentehuis, daar waar een ééngezinshuis in het niet

zou vallen.

villa´s van rond 1900 in Dalfsen

semi-openbare situatie in Dalfsen
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3. Functies

a. Wonen

In het ´dorps centrum´ deel van het plan bevinden zich

voornamelijk appartementen. Ook woningen boven win-

kels met een eigen ingang aan de straat en een terras

bovenop de winkel zijn in dit deel van het plan opgeno-

men.

Het ´groen dorp´ deel van het plan bestaat voornamelijk

uit grondgebonden woningen, zowel vrijstaande huizen,

twee-onder-één-kappers als korte rijtjes.

Het woonprogramma wordt afgestemd op de plaatselijke

behoefte en voorziet in een mix van woningen voor star-

ters, gezinnen en ouderen.

Specifieke aandacht gaat uit naar de vergrijzing van de

maatschappij. Een trend die ook in Dalfsen zichtbaar

wordt. Een voorbeeld hiervan zijn de hoogwaardige en

op wooncomfort afgestemde woningen en appartemen-

ten voor deze doelgroep.

b. Winkelen

Het winkelgebied van Dalfsen wordt met het Waterfront

voorgezet tot aan de Vecht. Rondom het meest oostelijke

bouwblok komen winkels waardoor het mogelijk wordt

een rondje te lopen bij het winkelen. Een doodlopende

winkelstraat wordt zo vermeden.

In het bouwblok dat aansluit aan de bestaande bebou-

wing aan de Raadhuisstraat komt een supermarkt. Een

supermarkt in het centrum trekt publiek waarvan ook de

overige kleinere winkels kunnen profiteren.

grondgebonden woningen
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Beeldkwaliteit Waterfront Dalfsen KK Architecten Berlijn
c. Overig

Het plan kent verder enige functies die het tot een mul-

tifunctioneel deel van het centrum van het dorp maken.

Als het commercieel haalbaar is komt er een horecage-

legeheid in de Witte Villa. Het Rechterenplein kan in de

zomer gebruikt worden als terras. In de voormalige Ci-

choreifabriek is er ruimte voor meerdere functies, zoals

voor cultuur, maatschappelijke voorzieningen en horeca.

4. Verkeer

a. Voetganger

De voetganger staat centraal in het plan. De promenade

langs de Vecht en de stegen zijn volledig voor de voet-

ganger ingericht. Gemotoriseerd verkeer is hier alleen

voor laden en lossen toegelaten. Er zijn geen parkeer-

plaatsen in de stegen en aan de promenade. Ook de stra-

ten waar wel auto´s rijden zijn voetgangervriendelijk

ingericht. Op het van Bruggenplein kruist de winkelroute

het gemotoriseerd verkeer in de Raadhuisstraat. Het

plein wordt zodanig ingericht dat voetgangers voorrang

hebben.

b. Fiets

Het gehele plan is toegankelijk voor de fiets, waarbij in

de stegen en de oeverpromenade geen doorgaande rou-

tes zijn en de fietser voetgangers voorrang dient te

geven. Op diverse plaatsen zijn fietsbeugels waar de fiets

tegenaan gezet kan worden en zo veilig kan worden ge-

stald.

winkels in Dalfsen
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c. Auto

De auto speelt een ondergeschikte rol in de openbare

ruimte. De snelheid moet worden aangepast aan het cen-

trum van een dorp. De stegen en de oeverpromenade

zijn geen doorgaande routes en er mag niet geparkeerd

worden. Hier wordt stapvoets gereden. De Raadhuis-

straat en de Beatrixstraat vormen de hoofdontsluiting

van het gebied.

d. Openbaar vervoer

Door het gebied loopt een buslijn. De bushalte bevindt

zich in de Raadhuisstraat ten westen van de nieuwe

straat tussen de molenaarswoning en de Witte Villa.

e. Bevoorrading, vuilnis, brandweer

De bevoorrading van de supermarkt in bouwblok 1 ge-

beurt via een ´expeditiestraat´ door het bestaande bin-

nenhof. De ingang bevindt zich aan de Molenstraat en de

uitgang aan de Raadhuisstraat. De overige winkels wor-

den vanaf de voorkant bevoorraad. Dit dient bij voorkeur

buiten winkelopeningstijden te gebeuren.

Het vuilnis kan ondergronds verzameld en van daar op-

gehaald worden. Ondergrondse afvalbakken bevinden

zich niet aan de oeverpromenade en de stegen, zodat

vuilniswagens daar niet hoeven te rijden. Mocht er voor

een systeem met minicontainers gekozen worden, dan

dienen hiervoor opstelplaatsen binnen of op de erven

aangelegd te worden.

De straatprofielen zijn zodanig aangelegd dat aan eisen

van de brandweer voldaan wordt.

voetgangers en fietser hebben voorrang
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5. Parkeren

Het parkeren in het plan wordt voor een groot deel on-

dergronds opgelost. Zo blijft de openbare ruimte groten-

deels vrij van geparkeerde autos. Onder de twee

oostelijke bouwblokken bevinden zich parkeergarages.

Hier wordt zowel door bewoners als door de bezoekers

van de supermarkt en winkels geparkeerd.

In het ´groen dorp´ deel van het plan wordt voorname-

lijk op eigen terrein, al dan niet in garages geparkeerd.

Aan de oeverpromenade en de stegen zijn geen straat-

parkeerplaatsen. In de Raadhuisstraat en de Molenstraat

wordt uitsluitend langsgeparkeerd.

Naast het gemeentehuis wordt een grotere parkeerplaats

aangelegd. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken

zal deze parkeerplaats verdiept worden aangelegd met

een bomendak en mogelijk met heggen.

a. Parkeerbalans

In de parkeerbalans zijn ruim 110 plaatsen opgenomen

voor de commerciële functies. Voor goedkope woningen

zijn 1,2 plaatsen, voor duurdere 1,5 plaatsen beschik-

baar. Met de parkeerplaatsen naast het gemeentehuis

meegerekend zijn er in totaal ruim 300 parkeerplaatsen

opgenomen in het plan.

parkeren ondergronds
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historische architectuur in Dalfsen als inspiratie

eigentijdse interpretatie traditionele architectuur

D. Beeldkwaliteit

1. Architectuur

De architectuur is een hernieuwde interpretatie van de

traditionele Overijsselse architectuur. De architectuur is

geen kopie van het bestaande en heeft een eigen karak-

ter.

Doel is een eigentijdse architectuur gebaseerd op tradi-

tionele bewezen principes. In het architectonische voca-

bulaire en de vormgeving komen eigentijdse invloeden

zoals onder meer techniek, nieuwe materialen, bouwor-

ganisatie en economie tot uitdrukking.

a. Compositie

De gebouwen bestaan overwegend uit (een samenstel-

ling van) simpele volumes. Tussen deze volumes is een

zekere hierarchie af te lezen. Gebouwdelen ´zweven´

niet, de krachtenafdracht is afleesbaar in de architectuur.

De gevels zijn grotendeel symetrisch van opzet. De ver-

houdingen zijn harmonieus.

In de gevels domineert de verticaliteit. Zo dienen dwars-

kappen zo smal te zijn, dat de gevel onder de kap hoger

is dan breed. Ramen dienen eveneens - behoudens en-

kele uitzonderingen voor bepaalde dakkapelen, loggias

of verbijzonderingen - hoger dan breed te zijn.

De horizontale geleding is drieledig: basement, midden-

deel en kroonlijst+kap.
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bouwhoogtes

b. Schaal en bouwhoogte

De schaal en bouwhoogte zijn in het gehele gebied

´dorps´. Bij ´dorps´ bouwen valt te denken aan klein-

schaligheid, de menselijke maat en een sterke interactie

tussen de duidelijk gescheiden openbare- en privé ruim-

tes. De schaal en bouwhoogte varieert tussen de drie

verschillende sfeergebieden.

Er is bewust voor gekozen om niet in de stijl of de schaal

van het nieuwe gemeentehuis te bouwen. Ten eerste

mag een belangrijk gebouw als het gemeentehuis best

afsteken en opvallen en ten tweede zouden meer van

dergelijke grote bouwwerken in dit gebied niet binnen

Dalfsen passen.

De schaal van de bebouwing wordt mede klein gehouden

door het werken met individuele gevels. Uitgangspunt is

dat elke woning een eigen gevel krijgt, behoudens uit-

zonderingen zoals de kop aan het van Bruggenplein, de

appartementen aan de haven en twee-onder-één-

kappers.

In het gehele gebied worden over het algemeen twee

lagen met een kap gebouwd, eventueel met een dakvoet.

Dwarskappen en dakkapellen zijn toegestaan. Steden-

bouwkundige accenten kunnen hoger zijn, tot drie lagen

met of zonder kap.

kleinschaligheid, de menselijke maat
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straatbeeld ´groen dorp´

winkelstraat ´dorps centrum´



31

straatbeeld

straatbeeld

In het gebied ´dorps centrum´ is de bebouwing gesloten.

De begane grond is veelal verhoogd om plaats te kunnen

bieden aan verscheidene functies, hoofdzakelijk winkels.

Daarboven bevinden zich twee woonlagen. Over het al-

gemeen bevindt de tweede woonlaag zich in de kapver-

dieping. Aan de binnenkanten van de blokken is een

tweede woonlaag zonder kap mogelijk. Aan de voorkant

is dit slechts bij uitzondering mogelijk en alleen als de

tweede verdieping terugspringt. Stedenbouwkundige ac-

centen vormen hierop een uitzondering.

Het gebied ´groen dorp´kent een losse bebouwing van

vrijstaande huizen, twee-onder-één-kappers en eventu-

eel korte rijtjes van 3-4 huizen. Het aantal bouwlagen is

hier twee-plus-kap, waarbij onder de kap plaats is voor

volwaardige verblijfsruimtes. Tegenover het gemeente-

huis kan de bebouwing forser van schaal zijn en referen

aan villa´s van rond 1900, zoals deze ook in Dalfsen

voorkomen.

In het gebied ´oever promenade´ is er bebouwing met

een typologie als in ´dorps centrum´ en in ´groen dorp´.

Gebouwen in een wat grotere schaal zijn gepland op de

kop van het blok aan het van Bruggenplein en op de kop

van het blok aan de haven als pendant van het nieuwe

gemeentehuis.
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variatie en individualiteit bij gesloten bebouwing

variatie en individualiteit bij gesloten bebouwing variatiemogelijkheden
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variatie en individualiteit bij losse bebouwing

variatie en individualiteit losse bebouwing

c. Variatie en individualiteit

Onder andere om een aangenaam straatbeeld te verkrij-

gen, identificatiemogelijkheden te scheppen en om de

orientatie te bevorderen wordt variatie nagestreeft. Er

moet een evenwicht gehouden worden tussen verschei-

denheid en chaos. De stedenbouwkundige voorwaarden

en een traditionele architectuurstijl met bijbehorende

materialen scheppen de voorwaarden waarbinnen maxi-

male variatie mogelijk is en wordt nagestreefd. De archi-

tectuur wordt bepaald door eenheid in stijl en

verscheidenheid in uitwerking.

Variatie kan onder meer ontstaan door verschillende vor-

men, plaatsen, opdelingen en groottes van de gevelope-

ningen, door verschillende hoogtes en breedtes van de

panden, door verschillende gevel ornamenten, daklijsten,

goot- en nokhoogten, dakkapelen, dakvormen, gevelin-

delingen en plinten.

Niet al deze vormmiddelen hoeven per pand verschillend

te zijn. Vaak is het voldoende buurpanden slechts op en-

kele punten te laten verschillen om twee verschillende

gevels te krijgen. Vooral bij bouwdelen waar het budget

onder druk staat geldt, dat de variatie meer het afwisse-

lend straatbeeld als geheel dient, dan de daadwerkelijke

individualiteit van de afzonderlijke panden.

Patronen en relief in het metselwerk zijn belangrijke mid-

delen om de gevels te componeren en bieden eveneens

een mogelijkheid om gevels van elkaar te laten onder-

scheiden.
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hoek accent

aantal vastgelegde accenten

d. Accenten

Om de openbare ruimtes en de gebouwen beter aflees-

baar te maken worden belangrijke punten geaccentu-

eerd. Dit kunnen straathoeken, ingangen of belangrijke

overgangen zijn. Niet alle accenten kunnen in een ste-

denbouwkundig plan worden vastgelegd, dit gebeurt in

het architectonisch ontwerp. Enkele belangrijke accenten

die wel vastgelegd zijn:

1 - het torentje op de hoek van blok 1,

2 - de dubbele gevels op de punt van blok 3 aan het van

Bruggenplein,

3 - de hoek accenten aan weerszijden van het steegje

tussen blok 4 en 5 en

4 - het appartementengebouw van blok 5 als pendant en

overgang van het gemeentehuis naar de dorpsere bebou-

wing.

In het masterplan zijn op enkele hoeken accenten weer-

gegeven. Deze geven niet concrete hoekoplossingen aan,

maar zijn te begrijpen als plaatshouders. Bij de architec-

tonische uitwerking moet met het belang van de hoek re-

kening worden gehouden. Dit komt ook in de (rijkere)

detailering tot uitdrukking, de accenten hebben onder

andere meer bijzonderheden en relief in het metselwerk.
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versiering met elementen van natuursteen

e. Materiaal, kleur en details

Kleuren en materialen dienen te passen bij traditionele

architectuur en bij Dalfsen. Bij materialen moet er ge-

dacht worden aan baksteen, natuursteen, hout en (ge-

bakken) pannen of eventueel zinken daken. Voor de

kleinere elementen zijn ook (zwart) staal, natuursteen,

witte klinkers en sierbetonnen elementen gewenst. Het

gebruik van eindige materialen dient beperkt te worden.

Binnen deze kaders wordt variatie nagestreefd, waarbij

het harmonische geheel niet uit het oog moet worden

verloren.

De kleuren dienen afgestemd te worden op de aangren-

zende panden. Voor ondermeer het houtwerk wordt

wit/creme veel toegepast, evenals warme duidelijke

kleuren in rood, groen en blauw.

Elk pand kan zich van zijn buren onderscheiden in de

kleur van de gevel en het dak. Behalve verschillende

kleuren baksteen zijn ook (geheel wit) gekeimde panden

als afwisseling welkom. In Dalfsen zijn hiervan enkele

voorbeelden te vinden. Bij wijze van uitzondering is ook

(sier)pleister aan de gevel toegestaan.

De versiering met klassieke elementen is gewenst. Te details bij de ingang
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denken valt hier onder andere aan rollagen, pilasters,

omlijstingen, lijsten, kapitelen en roeden. Onder meer

middels relief in het metselwerk kunnen deze elementen

vormgegeven worden.

Raamluiken komen bij een aantal historische panden in

Dalfsen voor. Zulke luiken zijn een welkome toevoeging

aan het gevelbeeld en kunnen helpen energie te bespa-

ren. Alleen daadwerkelijk sluitbare luiken, geen aan de

gevel geschroefde planken, zijn toegestaan.

tuitgevel

voorbeeld luiken
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daklandschap

enkele mogelijke dakvormen

daklandschap
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f. Dakvorm

Bij een dorp horen weinig platte daken, deze zijn dan ook

alleen per uitzondering mogelijk bij accenten (zie p35),

een incidentele terugspringende bovenverdieping, bijge-

bouwen en aan de binnenkanten van gesloten blokken.

Wel toegestaan zijn afgeknotte zadeldaken waarbij de

bovenkant plat is. Daken met een helling domineren.

Het daklandschap moet divers zijn. Bij de gesloten be-

bouwing worden de langskappen onderbroken door

dwarskappen die de individualiteit van de huizen accen-

tueren en het straatbeeld verlevendigen. Daken worden

afgesloten door een krachtige (gemetselde of getim-

merde) kroonlijst. Dakdoorvoeren bevinden zich aan de

achterzijde.

Het streven is om de goothoogte zo veel mogelijk van

huis tot huis te laten verspringen en om de woningschei-

dende wanden tot boven het dakvlak door te trekken. De

accenten op bijzondere stedenbouwkundige situaties

kunnen door afwijkende dakvormen ondersteund wor-

den. Een asymetrische kapvorm mag niet zichtbaar zijn

in de kopgevel.

Dakkappellen verlevendigen het daklandschap verder,

mits ze niet uit de toon vallen of de eenheid van het dak-

vlak verstoren en onderdeel zijn van de architectuur van

de woning. Ze moeten worden vormgegeven met kap of

plat dak met kroonlijst. Dakramen aan de voorzijde zijn

uitdrukkelijk niet gewenst. Mochten er zonnepanelen ge-

plaatst worden dienen deze in het ontwerp van het dak

meegenomen te worden.

daklandschap Dalfsen
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g. Buitenruimten

Buitenruimten geven woningen een belangrijke extra

kwaliteit. In een dorpse omgeving is de tuin meestal de

buitenruimte; balkons zijn niet typisch. Er ontstaan in het

Waterfront mogelijke conflicten tussen buitenruimten

voor de appartementen en de dorpse omgeving. Hiervoor

dienen oplossingen op maat gevonden te worden die

recht doen aan beide belangen.

Bij voorkeur bevinden balkons zich binnen de rooilijn of

aan de achterkant van de gebouwen. Ver uitstekende

balkons zijn aan de voorkant niet toegestaan. Balkons

die uitsteken moeten in de architectuur geintegreerd

worden. Balustrades uitsluitend van glas zijn - vanwege

het niet traditionele uiterlijk - niet toegestaan.

Erkers op de (eerste) verdieping zijn toegestaan, evenals

franse balkons.

Soms zijn buitenruimtes in de kapverdieping onvermij-

delijk. Hiervoor dienen individele oplossingen - zoals uit-

snedes uit het dak - gezocht te worden die het

daklandschap zo min mogelijk verstoren.

half uitstekend balkon

voorbeeld dakuitsnede
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garage en bijgebouwen worden meeontworpen

achterkanten mogen informeler zijn

h. Achterkanten, garages

Traditionele stedenbouw heeft met zijn (gesloten) bouw-

blokken een duidelijke scheiding tussen openbare en

privé ruimte. Aan de achterkanten zijn daarom meer vrij-

heden toegestaan, mits de achterkant niet zichtbaar is

vanaf de openbare weg. Hier is het mogelijk dakramen

en dakkapellen toe te voegen en de begane grond uit te

bouwen.

Garages bevinden zich in dit plan aan de voorkant.

Daarom gelden hiervoor ook strengere beeldkwaliteitsei-

sen. De garages worden meeontworpen met de bijbeho-

rende woning, zodat een samenhangend geheel ontstaat.
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gevel loopt door in plint (model 3)

1 2 3

gevel loopt door in plint (model 3)

plint onderscheid zich van gevel (model 2)plint onderscheid zich van gevel (model 2)
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hoekpanden zijn altijd op twee straten georienteerd

i. De plint

De plint van een gebouw is niet alleen het meest zicht-

baar, maar ook de plaats waar een functionele relatie met

de straat bestaat. Winkels presenteren hun waar, hier be-

vinden zich de ingangen en de woonkamers en/of keu-

kens van de woningen. De plint bepaald in grote mate

het karakter en gebruik van de straat en heeft daarmee

invloed op de levendigheid en de sociale controle. Zo-

doende moet de plint met zorg ontworpen worden en zijn

blinde gevels aan de straat niet toegestaan. Hoekpanden

zijn altijd op twee straten georiënteerd.

De verhoogde verdieping op de begane grond in het ge-

bied ´dorps centrum´ maakt functiewijzigingen mogelijk.

Buiten de twee oostelijke blokken dienen ook de panden

waarvoor primair een woonfunctie op de begane grond

is gedacht - zoals aan het Rechterenplein - zodanig flexi-

bel te zijn geconcipieerd, dat eventueel ook een winkel-

tje, kantoortje of een gallerie in kan trekken.

Woon-werk-woningen zijn hier denkbaar.

Bij de commerciele plint (begane grond) moet een indi-

viduele vormgeving in relatie met de panden van de wo-

ningen boven de winkels herkenbaar zijn. (niet model 1)

De plint mag zich wel onderscheiden van de gevel erbo-

ven zolang er nog een relatie bestaat tussen de plint en

de gevel er boven. (zowel model 2 als 3 mogelijk)

Bij winkels die over meerdere panden gaan - zoals een

supermarkt - dient model 3 gekozen te worden, waarbij

enige uniformisering in de plint toegelaten is. Zo kunnen

vergelijkbare puien gebruikt worden. Juist hier is echter

de herkenbaarheid van de individuele panden belangrijk.

Tussen de pui en de middenas tussen twee panden dient

minimaal 45cm afstand te zijn (gesloten gevel). De pui

dient middels stijlen of roeden onderverdeeld te worden,

zodanig dat er minimaal één bovenlicht ontstaat en de

individuele ruiten niet breder zijn dan 2 meter.

In het geval gekozen is voor een gevel die doorloopt in de

plint (model 3) mag de plint niet zodanig aangepast wor-

den dat de eenheid van de gevel verstoord wordt. In het

geval er gekozen is voor een plint die afwijkt van de bo-

venliggende gevel (model 2) mag deze veranderd wor-

den, mits het resultaat past bij de bovenliggende gevel.

Rolluiken voor het afsluiten van de winkel zijn voor de

pui en tot 1 meter achter de pui niet toegestaan.
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reclame uitingen mogen niet te sterk domineren

voorbeelden winkelpuien
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j. Reclame uitingen

Reclame uitingen spelen een belangrijke rol in de over-

gang van privé naar openbaar. Ze mogen echter niet te

sterk het straatbeeld of de gevel domineren. Daarom zijn

regels nodig die de aard en omvang van de reclame ui-

tingen reguleren.

Het reclamebeleid van de gemeente Dalfsen ligt vast in

de welstandsnota. Aanvullend op deze beleidsregel geldt

dat:

- Boven een winkelpui een strook voor reclame beschik-

baar is. Deze strook is maximaal 40 cm hoog en is niet

breder dan de pui. Binnen deze strook zijn uitsluitend

aparte letters en een logo van maximaal 40x40cmtoege-

staan. Een achtergrond hebben de letters niet, zodat de

gevel te zien is. Alternatief kan gekozen worden voor re-

clame voor het bovenlicht eventueel met logo en/of effen

achtergrond; boven de pui is dan geen reclame toege-

staan.

- In het geval de dichte gevel tussen twee puien breder

dan 100cm is, is het toegestaan een bord van maximaal

35x50cm aan de gevel te bevestigen, niet lager dan

80cm en niet hoger dan 180 cm boven maaiveld en met

een minimale afstand tot de pui van 15 cm.

- Reclame op markiezen en zonneschermen geen tekst

of logos bevatten mag hoger dan 30cm.

- Haakse reclame borden hebben een maximale grootte

van 60x60cm.
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groen stoepjegroen stoepje
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stenen stoepje

k. Stoepjes

De overgang van privé naar openbaar is zeer belangrijk

voor de levendigheid van een gebied. Een goede over-

gang geeft bewoners/gebruikers de mogelijkheid hun

eigen invulling te geven aan de omgeving. Een belangrijk

thema daarbij is het stoepje. Dit is een ca 1 meter brede

strook voor de huizen. Vaak worden deze stoepjes door

bewoners gebruikt om beplanting en tuinmeubels neer

te zetten. De stoepjes geven de ruimtes aan de straat

ook een hogere mate van privacy.

In het plan zijn er drie typen stoepjes. Bij een winkel of

de gemeenschappelijke ingang van een appartementen-

gebouw is het stoepje slechts een motief in de bestrating.

Winkeliers kunnen hier hun waren buitenzetten. In de het

´dorps centrum´ gebied zijn de stoepjes voor woningen

in eigendom van de woning. Deze stoepjes dienen be-

straat te worden, alleen gaten voor (klimop)planten zijn

toegestaan. In het gedeelte ´groen dorp´ zijn de stoep-

jes ook in eigendom van de bijbehorende woningen en

hebben een groen karakter. Bij voorkeur zijn ze onbe-

straat. Bij entrees hebben alle stoepjes een verbijzonde-

ring. De stoepjes verschillen per huis.
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klinkers in Dalfsen voorbeeld klinkers met natuurstenen goot
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straatmeubilair zwart

hierarchie in openbare ruimtes

2. Openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte ondersteunt de hie-

rarchie van de ruimtes. Bovenaan staan de pleinen (van

Bruggenplein en Rechterenplein), daarna komen de stra-

ten met een wegprofiel en de oeverpromenade, vervol-

gens de stegen (Beltestraat en Raadhuissteeg) en tot slot

de paadjes binnen de bouwblokken.

In het algemeen geldt dat de bestrating aansluit bij de

bestrating van Dalfsen. Ze is ingetogen en gebakken klin-

kers overheersen. Hoe hoger een ruimte in de hierarchie

staat, hoe meer natuurstenen elementen de overgangen

en belangrijke punten markeren. Straatmeubilair is

zwartgecoat, klassiek en ingetogen vormgegeven. De

oever promenade krijgt speciale aandacht.



Beeldkwaliteit Waterfront Dalfsen KK Architecten Berlijn

54

voorbeeld klinkers met natuurstenen goot leibomen voor smallere profielen

natuursteen op het Rechterenplein
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hergebruikte klinkers geven nieuw project karakter

a. Straten en pleinen

Gebakken klinkers worden voor straten en parkeervak-

ken in keperverband gelegd, bij voetpaden in half-

steensverband. Parkeervakken worden gemarkeerd

door een ander patroon van de stenen, niet door ge-

verfde strepen. Goten van straten zonder rijbaan, trot-

toirbanden en de opsluitband van de kade worden in

natuursteen uitgevoerd. Het Rechterenplein om de

witte villa krijgt een middenvlak van natuursteen.

Bij de paadjes in de binnenhoven is er geen sprake van

natuursteen. De bestaande klinkers in het gebied wor-

den hergebruikt. Deze worden in ieder geval op het

Rechterenplein gebruikt en - afhankelijk van de be-

schikbare hoeveelheid - eerst in de stegen en dan in de

andere straten gelegd.

Een groot aantal bomen wordt behouden. Behalve in de

straten zonder rijbaan vormen bomen een essencieel

onderdeel van het straatprofiel. In smallere profielen

kunnen leibomen worden geplaatst.

De sociale veiligheid wordt bevorderd door overzichte-

lijkheid en goede verlichting van de openbare ruimte,

routekeuzemogelijkheden en de scheiding openbaar-

privé.

Op het Rechterenplein wordt de voet van de schoor-

steen van de voormalige Cichoreifabriek geintegreerd in

het ontwerp van het plein.
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hoge en lage kade
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direct contact met water door lage kade

noodzakelijke verhoogde kademuur

b. Oever promenade

De oeverpromenade is voor een project dat zich ´water-

front´ noemt uiteraard een zeer belangrijke ruimte. In

het ontwerp wordt zoveel mogelijk het (directe) contact

met het water gezocht. Uitdaging is daarbij de waterke-

ring die mogelijk verhoogd moet worden tot 75cm boven

maaiveld. (waterkering van 4,35 naar 4,90 +NAP, maai-

veld van 3,95 naar 4,15 +NAP) Hierdoor zou het zicht

van ondermeer het Rechterenplein op het water geblok-

keerd kunnen worden. Hiervoor dienen oplossingen ge-

zocht te worden, hoogteverschillen in het plein zijn

denkbaar.

De oeverzone bestaat grofweg uit twee delen. Het eerste

deel loopt van het van Bruggenplein tot aan het Rechte-

renplein. Hier is er een hoge en een lage kade. De ver-

binding tussen de hoge en de lage kade bestaat uit de

bestaande trap aan het van Bruggenplein en nieuwe

trappen vanaf het Rechterenplein. De kademuren zijn ge-

metselde voorwanden, afgesloten met een afsluitband of

rollaag.

Het tweede deel van de oever loopt van het Rechteren-

plein tot aan de haven. De oever is hier groener en be-

staat uit terrassen, uit grote treden. Deze bieden de

mogelijkheid om tot aan het water te komen. Tevens zijn

ze geschikt als (informele) zitgelegenheid. De treden zijn

van variabele hoogte, maar allemaal ca. 60cm diep. De

treden bestaan uit antracietkleurig beton zonder lucht-

bellen. Het vlak tussen de treden is bedekt met gras. Hier

heeft de kademuur een gemetselde en/of natuurstenen

voorwand.
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halfverdiept parkeerterrein met groen dak

paadjes binnenterreinen combinatie muur en heg
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paadjes binnenterreinen

c. Parkeerterrein

Het grote verdiepte parkeerterrein ten noorden van het

gemeentehuis krijgt een groen dak van leibomen. De be-

strating bestaat uit gebakken klinkers en eventueel gras-

stenen. Waar mogelijk worden hagen tussen de

parkeervakken geplant.

3. Binnenterreinen

a. Ontsluiting

De binnenterreinen worden door paadjes ontsloten. Deze

semi-openbare paadjes zijn niet afgesloten en bieden de

mogelijkheid om via de achterdeur bij veel woningen te

komen. Deze achterkanten zijn veel informeler dan de

voorkanten. De tuinen grenzen zich bij voorkeur met

heggen en veel groen af van het pad. Waar mogelijk

wordt het pad op een punt verbreed waardoor plaats ont-

staat voor een boom. Te strenge beeldkwaliteitseisen

zouden een (te) grote inbreuk op de vormgevingsvrijheid

van de bewoners maken. Deze worden dan ook alleen

gesteld als de situatie vanaf de openbare weg zichtbaar

is.
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tuinmuur achtertuin

zijtuinen

b. Erfafscheidingen

Door de losse bebouwing in het sfeergebied ´groen

dorp´ zijn erfafscheidingen mede beeldbepalend. Er dient

een evenwicht te worden gevonden tussen het groene,

open karakter van het dorp en de privacy van de bewo-

ners.

Daar waar de achtertuin aan de openbare ruimte grenst,

zoals aan het steegje tussen blok 4 en 5, worden muur-

tjes van ca. 2m hoog door de architect mee ontworpen.

Deze muurtjes hebben eventueel poortjes en kunnen ook

gecombineerd worden met heggen. Schuttingen zijn uit-

drukkelijk niet toegestaan. Hoewel op sommige plaatsen

in het stedenbouwkundig plan aangeduid, worden deze

muurtjes individueel per huis ontworpen.

Voor- en zijtuinen mogen niet met schuttingen of muren

hoger dan 100 cm worden afgesloten.

c. Bergingen

Bergingen en garages worden mee ontworpen. Voor

zover deze vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, zijn ze

gemetseld. Houten bergingen worden in zweeds rood

(bijvoorbeeld Navajo red van Olympic Stain) opgeleverd.

d. Hoven blokken dorps centrum

De binnenhoven van de twee blokken in het gebied

´dorps centrum´ zijn bovenop parkeergarages en win-

kels gelegen en daardoor verhoogd. Deze hoven dienen

ondanks deze onnatuurlijke ondergrond een groene en

vriendelijke uitstraling te krijgen. De hoven zijn uitslui-

tend voor bewoners toegankelijk.
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