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Inleiding

In Ootmarsum stond ooit een kasteel met 
fraaie tuinen; De Commanderie Ootmar-
sum. Tot halverwege de 17e eeuw vormde 
de Commanderie de zetel van de Ridders 
van de Duitse orde. Daarna woonden er 
vier generaties van Heyden Hompesch die 
het ambt van Drost van Twente uitoefen-
den. In 1811 werd de Commanderie verla-
ten waarna het kasteel met de tuinen in 
verval raakte en later werd gesloopt.

Nu, 200 jaar later, wordt de sloop van het 
kasteel als een groot gemis gezien en is de 
Stichting Commanderie in het leven ge-
roepen. De Stichting Commanderie heeft 
zich zelf tot doel gesteld de Commande-
rie met kapel en tuinen in de omgeving 
de oorspronkelijke locatie op eigentijdse 
wijze te herbouwen. De stichting heeft 
hiervoor verschillende plannen gemaakt 
en studies verricht.

Het openluchtmuseum ligt iets ten noor-
den van de oorspronkelijke locatie van 
het voormalige kasteel. Het bestuur van 

het openluchtmuseum heeft aangege-
ven op de huidige plek de bebouwing te 
willen uitbreiden met een werkplaats en 
kantoorruimte en betere aansluiting te 
willen krijgen op het recreatieve netwerk 
van Ootmarsum.

Ten oosten van het openluchtmuseum 
ligt de voormalige gemeentewerf. Op dit 
moment is de gemeentewerf een verval-
len gebied dat vanwege de vervuiling zal 
moeten worden gesaneerd.

De noodzaak tot sanering, de uitbrei-
dingswensen van het Openluchtmuseum 
en het verlangen naar een nieuwe Com-
manderie heeft de gemeente doen beslui-
ten om samen met de betrokken partijen 
een integraal plan op te stellen voor de 
voormalige omgeving van de Commande-
rie. 

Belangrijk voor de gemeente is dat door 
de planvorming de toeristische aantrek-
kingskracht van Ootmarsum wordt ver-

groot en de looproute vanaf de Stads-
weide naar het centrum wordt verbeterd. 
Afgesproken is dat bij de ontwikkeling 
van het terrein gezocht wordt naar een 
ontwerp waarbij het openluchtmuseum, 
de woningbouw en het nieuwe Comman-
deriegebouw samen een nieuw landgoed 
vormen.

In de afgelopen maanden is er met veel 
enthousiasme gewerkt aan een schets-
ontwerp en vervolgens het Voorlopig 
Ontwerp voor de Commanderie in Oot-
marsum. Het ontwerp gaat uit van de 
ontwikkeling van een nieuw gezicht van 
de voormalige Commanderie, het intensi-
veren van het openluchtmuseum en het 
ontwikkelen van luxe woningen, waar-
bij de historische setting van het gebied 
wordt gerespecteerd.
Dit rapport beschrijft de plannen voor de 
herontwikkeling van het gebied waarmee 
de Commanderie weer zichtbaar zal wor-
den en een nieuw attractief onderdeel 
van Ootmarsum kan worden.
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A

Analyse en randvoorwaarden
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sen en eisen van de verschillende partijen 
te inventariseren en in kaart te brengen is 
in 2009 door SBM bouwmanagement een 
praatprent opgesteld waarop de geza-
menlijke uitgangspunten van het Open-
luchtmuseum, Stichting Commanderie en 
gemeente Dinkelland zijn verwoord. Het 
doel van deze prent is de belangrijkste be-
langen van de verschillende partijen in-
zichtelijk te maken en deze een plaats in 
het gebied te geven. Naar mate het plan 
meer vorm kreeg, hebben twee Ootmar-
sumse investeerders aangegeven gedeel-
tes van het plan te willen ontwikkelen. 
Zij hebben inmiddels contracten gesloten 
met de gemeente en dragen zorg voor de 
ontwikkeling van het hotel, de brouwerij 
en de streekmarkt alsook de nieuwe be-
bouwing langs de Commanderiestraat.

uitgangspunten voor het ontwerp
Het nieuwe Commanderiecomplex wordt 
ten zuiden van het bestaande openlucht-
museum geplaatst zodat het geheel zicht-
baar is vanaf de Oldenzaalsestraat. 
Het gebouw wordt omgeven door water 

plangebied
Het plangebied waar deze ontwikkeling 
moet plaatsvinden, ligt ten zuiden van de 
historische kern van Ootmarsum en valt 
grotendeels samen met het oorspronke-
lijke gebied van de Commanderie. Dit ge-
bied wordt in het noorden begrensd door 
de Smithuisstraat – Bevervordestraat, in 
het oosten door de Wildhof, in het zuiden 
door de Brake - Wildbaan - Oldenzaalse-
straat en in het westen door het Olden-
zaalsvoetpad. Hoewel op dit moment nog 
steeds elementen van de historische tuin-
aanleg en bebouwing van de Comman-
derie in het terrein zijn terug te vinden, 
maakt het gebied een rommelige en ge-
sloten indruk. Deels hangt dit samen met 
de versnipperde eigendommen en daar-
mee verschillende vormen van grondge-
bruik en deels door de matige aansluiting 
van het gebied op het stedelijk weefsel 
van Ootmarsum.

procesverloop
Het ontwerp voor het Commanderieter-
rein staat niet op zich op zelf. Om de wen-

Uitgangspunten

en door middel van twee lanen met de Ol-
denzaalsestraat verbonden. Een nieuwe 
laan vormt een nieuwe verbinding tus-
sen het parkeerterrein op de Stadsweide 
en het gebied van de Commanderie en 
het openluchtmuseum. De nieuwe laan 
wordt ook de toegangsroute naar het 
openluchtmuseum. Het museum krijgt 
in aansluiting op deze route dan ook een 
nieuwe entree aan de zuidzijde van het 
terrein. Het gebied van de gemeentewerf 
en de visvijvers wordt ontwikkeld tot luxe 
woonlocatie met kavels tussen de 1200m² 
en 1500 m² groot. Deze woonlocatie sluit 
in sfeer en uitstraling aan bij de het open-
luchtmuseum en de Commanderie. 

In het gebied liggen een aantal hindercon-
touren die bepalend zijn voor de ontwik-
keling mogelijkheden van het gebied. Zo 
heeft de molen aan de Oldenzaalsestraat 
een molenbiotoop die maximale hoogtes 
stelt aan de te realiseren woningen langs 
de Commanderiestraat. Daarnaast lopen 
er twee gasleidingen door het gebied die 
vrij moeten blijven van bebouwing.
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ren, groen en water. Het resultaat van de 
fase vindt men terug in deel A Analyse en 
randvoorwaarden van dit rapport. 

Omdat de nieuwe ontwikkeling een nieuw 
landgoed moet opleveren, is inspiratie ge-
zocht door het bestuderen van bestaande 
en nieuwe landgoederen in Nederland en 
Duitsland. Het resultaat van deze studie 
vindt men terug in het Intermezzo.

De uitgangspunten, de conclusies uit de 
inventarisatie en analyse en de ideeën uit 
intermezzofase zijn vervolgens gebruikt 
om een stedenbouwkundig schetsplan 
voor het Commanderieterrein te ontwik-
kelen. Aangevuld met voorwaarden en 
kansen die tijdens het proces naar bo-
ven kwamen is dit plan tot een voorlopig 
ontwerp uitgewerkt. Het concept, de ba-
sisstructuur en alle onderdelen van het 
ontwerp vindt men in deel B Voorlopig 

informatieavonden
In november 2011 hebben twee informa-
tieavonden plaats gevonden. Tijdens de 
avonden zijn het Voorlopig Ontwerp en 
het Beeldkwaliteitplan, aangevuld met 
een 3D visualisatie van VIA Drupsteen, 
aan de bevolking van Ootmarsum gepre-
senteerd.

werkwijze en opzet van het rapport
Om de gezamenlijke uitgangspunten van 
de verschillende partijen samen te voe-
gen tot een interessant totaal ontwerp is 
de volgende werkwijze gevolgd: 

Als eerste is het gebied geïnventariseerd 
en geanalyseerd, waarbij gekeken is naar 
het landschap, de historische ontwikke-
ling van de Ootmarsum en de Comman-
derie en de bestaande situatie van de 
locatie. Thema’s die daarbij aanbod ko-
men zijn bebouwing, verkeer en parke-

Uitgangspunten

Ontwerp.

Uitgaand van het ontwerp is het plan 
in een beeldkwaliteitplan beeldend ge-
maakt. In het beeldkwaliteitplan wordt 
de beoogde sfeer en uitstraling voor de 
bebouwing en voor de openbare ruimte 
vastgelegd. Dit is gedaan door zowel de 
bebouwing als de openbare ruimte in 
groepen in te delen. Om te voorkomen 
dat het plan in beeld uit elkaar valt, wordt 
voorafgaand aan de deelgebiedbeschrij-
vingen een aantal algemene thema’s be-
schreven die samenhang brengen tussen 
de deelgebieden. Het beeldkwaliteitplan 
staat beschreven in het laatste deel van 
dit rapport C Beeldkwaliteit.
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Hoogteligging van het commanderieterrein

Ootmarsum in de 17e eeuw Historische foto van Ootmarsum van het zuiden Historische foto van Los Hoes in Ootmarsum
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Ligging in het landschap
Ootmarsum ligt op de steile oostelijke 
flank van de in Oost-Twente gelegen noor-
delijke stuwwal. In zuidoostelijke richting 
gaat het landschap via de zandgronden 
over in het lager gelegen stroomdal van 
de Dinkel. Langs de zuidflank van de oude 
kern van Ootmarsum loopt de Molen-
beek. Samen met een waterloop uit het 
dal zorgde de beek voor de voeding van 
de stadsgrachten van Ootmarsum en de 
vijvers rond de Commanderie.

Ootmarsum
Ootmarsum is één van de oudste steden 
met stadsrechten in Twente. Omstreeks 
1400 was het een vestingstadje met twee 
poorten en een dubbele ring van wallen 
en grachten. De Commanderie lag ten 

zuiden van de stad. De ruimtelijke op-
bouw van het historische centrum wordt 
bepaald door zijn concentrische en com-
pacte vorm. Bepalend voor de ruimtelijke 
structuur is de centraal gelegen kerk met 
het kerkplein, waarop het merendeel van 
de straten uitkomt. Het centrum is com-
pact, met vele smalle straatjes. Het Kerk-
plein vormt een open ruimte van formaat 
binnen deze compacte bebouwing. 
In de jaren die volgden is Oostmarsum ge-
leidelijk aan uitgebreid. In eerste instan-
tie vonden de uitbreidingen plaatst langs 
de toegangswegen naar het stadje. Later, 
naar mate de vraag naar woningen toe-
nam, zijn ook de gebieden binnen de toe-
gangswegen ingevuld geraakt. Bij deze 
invullingen is het concentrische patroon 
van het historische stadje gedeeltelijk 

Ligging in het landschap en historische situatie

doorgezet. Door de groei van Ootmarsum 
is de Commanderie die eens buiten de 
stadswallen van Ootmarsum lag, geleide-
lijk aan binnen de bebouwde kom van het 
Ootmarsum komen te liggen.
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De Commanderie - Het Hooge Huys
De Commanderie, in de volksmond Het 
Hooge Huys genoemd, wordt vanaf 1273 
in verschillende documenten genoemd. 
Het Hooge Huys bevond zich ten zuiden 
van Ootmarsum en werd rond 1200 ge-
bouwd door de voormalige Duitse Rid-
derorde ten behoeve van de kruisridders. 
Tot 1580 was de Commanderie in het be-
zit van de Duitse orde in Münster. In deze 
periode resideerden 16 Commandeurs op 
het kasteel. In 1580 werd het kasteel door 
Willem van Nassau belegerd en ingeno-
men, waarna Willem van Nassau, via de 
Provinciale Staten, de Commandeur Johan 
Diederik van der Heyden aanstelde als 
zijn beheerder. In 1639 verkochten de Sta-
ten van Overijssel het kasteel aan Van der 
Heyden. In 1754 werd de laatste telg uit 

dit geslacht Drost van Twente en Burge-
meester van Ootmarsum. In 1782 werden 
de Drostendiensten afgeschaft en werd 
het gebouw particulier woonhuis. Omdat 
de laatste bewoner geen nageslacht had 
werd het gebouw in 1810 openbaar ver-
kocht, waarna het in de jaren die volgen-
den met de grond gelijk gemaakt werd. 

Oude schilderijen en tekeningen laten 
zien dat Het Hooge Huys een prachtig 
kasteel moet zijn geweest, dat zeker acht 
vuurplaatsen telde, een eigen huiskapel 
had en omringd was door bijgebouwen. 
Ook moeten rond het kasteel tuinen zijn 
aangelegd, met schitterende waterpar-
tijen en fonteinen, die gevoed werden 
door de vanaf de Kuiperberg afkomstige 
Molenbeek, die ook beide watermolens 

Ligging in het landschap en historische situatie

aandreef. De tuinen van de Commande-
rie hadden geometrische patronen, die 
kenmerkend zijn voor de renaissance en 
barokke tuinkunst. De tuinen waren als-
volgt op gezet. 

Het Hooge Huys, de huiskapel en bijge-
bouwen waren rond een binnenplaats 
op een eiland in het beekdal van de Mo-
lenbeek gegroepeerd. Het eiland werd 
omringd door verschillende tuinen met 
een geometrische opzet. De tuinonder-
delen werden door middel van grachten 
en sloten van elkaar gescheiden, waarvan 
de buitenranden werden begrensd door 
lanen. Het centrale eiland was vanuit het 
zuiden en westen via paden direct bereik-
baar.
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Restanten van de Commanderie
Hoewel het kasteel en de tuinen in de ne-
gentiende eeuw zijn geamorveerd, zijn 
niet alle onderdelen uit het landschap 
verdwenen. Ook nu nog zijn sporen van 
de historische bebouwing en de tuinin-
richting terug te vinden. Deze zijn;

Bebouwing
In de oorspronkelijke situatie bestond de 
Commanderie uit een hoofdgebouw, di-
verse bijgebouwen, een huiskapel en twee 
watermolens. Nagenoeg alle gebouwen 
zijn verdwenen met uitzondering van één 
van de twee watermolens. De resterende 
watermolen bevindt zich langs de Molen-
beek in de Noordwest hoek van het plan-
gebied. De molen vormt op dit moment de 
hoofdentree van het openluchtmuseum.

Groen
Zoals uit de diverse beschrijving naar voren 
komt, moeten de tuinen rond het hoofdge-
bouw van grote pracht zijn geweest. Hoe-
wel de tuininrichting is verdwenen, zijn 
grote delen van de bomenlanen behouden. 
Deze lanen bevinden zich tussen de beide 
vijvers, langs de Wildbaan- Brake en langs 
de van Bevervordestraat.

Water
Net als bij het groen zijn ook nog ele-
menten en lijnen van het water in het be-
staande terrein zichtbaar. De meest in het 
oogspringende zijn de Molenkolk bij het 
behouden Molenhuisje, de Molenbeek 
en de driehoekige vijver. Naast deze ele-
menten bevinden zich ook verschillende 
sloten en greppels op het terrein. In het 

Bestaande situatie van het plangebied en de omgeving

patroon van deze greppels en sloten is de 
hoofdindeling van de Commanderietuin 
nog herkenbaar.

Wegen en routes
Het Hooge Huys en de tuinen stonden 
niet op zich zelf maar werden door ver-
schillende paden en wegen verbonden 
met Ootmarsum en het omringende 
landschap. Onderdelen van de paden en 
wegenstructuur, die na de sloop van het 
gebied behouden zijn, zijn:

de Oldenzaalsestraat
het Oldenzaalsvoetpad
het voetpad aan de noordzijde van de 
visvijver
de Commanderiestraat
de Wildhof
de Brake

−
−
−

−
−
−
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rakter. Deels hangt dit samen met de 
oriëntatie van de bebouwing en deels met 
het gebruik. In het plangebied komen de 
volgende vormen van bebouwing voor:

Openluchtmuseum
In het noordwesten van het plangebied 
bevindt zich het openluchtmuseum. Het 
openluchtmuseum bestaat uit historische 
Twentse boerderijen en schuren. De his-
torische bebouwing bestaat uit één laag 
met een forse kap en is rond twee centraal 
gelegen erven gegroepeerd, waarvan zich 
er één ten noorden en één ten zuiden van 
de Molenbeek bevindt. Een uitzondering 
hierop vormt het op het terrein van het 
openluchtmuseum gelegen restaurant 
de Weemhof. Dit restaurant bevindt zich 
achterop het terrein aan de vijver en hoe-
wel het kenmerken van de historische 
panden van het openluchtmuseum ver-
toont, is het van recente datum.

Gemeentewerf
De gemeentewerf ligt ten oosten van het 
openluchtmuseum. Ook hier zijn de ge-
bouwen rond een erf gegroepeerd. An-
ders dan het openluchtmuseum bestaat 

Bestaande bebouwing
De bebouwing om het plangebied bestaat 
hoofdzakelijk uit twee onder een kap of 
vrijstaande woningen van één of twee 
lagen met een kap. De woningen staan 
veelal op een doorgaande gekromde rooi-
lijn en zijn met hun voorzijde op de weg 
georiënteerd. De onderlinge afstand tus-
sen de woningen is regelmatig. De woon-
gebieden hebben dan ook een overzich-
telijk en georganiseerd karakter. Omdat 
niet alle woningen in dezelfde tijd zijn 
gebouwd, verschilt de uitstraling echter 
wel per deelgebied. Globaal kan men stel-
len dat de woning langs de Palthestraat, 
Smithuisstraat en Commanderiestraat 
dateren uit de periode tot de jaren 50 van 
de vorige eeuw. De woningen in de wijk 
ten oosten van het plangebied, bij de Wil-
dehof, zijn uit de jaren 70-80 van de vo-
rige eeuw en de wijk ten zuiden van het 
plangebied bij de Brake en de Wildbaan 
uit de jaren negentig van de vorige eeuw.

De bebouwing in het plangebied heeft 
in tegenstelling tot de omgeving van het 
plangebied een veel gevarieerder en, door 
de beperkte dichtheid, een veel losser ka-

de gemeentewerf grotendeels uit lood-
sen en een kantine/kantoorgebouw uit 
de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Particuliere woningbouw.
Langs het Oldenzaalsvoetpad staan en-
kele woningen. Hoewel de woningen op 
ruime kavels staan, verschillen de wonin-
gen onderling enorm in uitstraling, door 
het verschil in grootte van de woningen, 
de plaatsing van de woning op de kavel 
en verschijningsvorm van het gebouw. 
Vooral de recent gebouwde woning in 
klassieke stijl, ten zuiden van het open-
luchtmuseum trekt veel aandacht. Door 
deze grote variatie heeft de bebouwing 
langs het Oldenzaalsvoetpad dan ook een 
rommelig beeld.

Nutsgebouwen
In de noordelijke punt van de stadsweide 
op de hoek van het Oldenzaalsvoetpad en 
de Wildbaan staat een trafogebouw.

Bestaande situatie van het plangebied en de omgeving
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Verkeer en parkeren

Autoverkeer
De doorgaande route om en door Ootmar-
sum wordt gevormd door de Rondweg, de 
Almelose- en de Oldenzaalsestraat. Vanaf 
deze route zijn het centrum en de woon-
wijken bereikbaar. Ter hoogte van het 
plangebied zijn deze secundaire routes 
niet met elkaar verbonden, waardoor het 
gebied lastig te bereiken is. Zo zijn het 
openluchtmuseum, de gemeentewerf en 
de woningen langs het Oldenzaalsvoet-
pad alleen vanuit de noordzijde bereik-
baar, omdat het Oldenzaalsvoetpad ter 
hoogte van de begraafplaats afgesloten 
is voor gemotoriseerd verkeer. De open-
bare parkeervoorziening ‘De stadweide’ 
en de paardenweides en volkstuinen zijn 
door deze knip alleen vanuit het zuiden 
bereikbaar. De visvijvers in het oosten van 
het plangebied zijn het moeilijkst te be-
reiken. Deze zijn alleen via de secundaire 
routes bereikbaar.

Langzaam verkeer
Vanwege het private karakter van het 
gebied is het gebied slecht toegankelijk 
voor wandelaars en fietsers uit de nabije 

omgeving. Eigenlijk zijn alleen de lanen 
aan de noord- en zuidzijde en de laan tus-
sen de visvijvers ingericht voor wande-
lend publiek. Omdat deze lanen relicten 
zijn van de tuininrichting van de Com-
manderie en de nieuwe bebouwing rond 
het plangebied hier niet op reageert, is de 
aansluiting van deze wandelpaden op de 
omgeving slecht. De lanen vormen dan 
ook geen logische looproutes naar de be-
langrijke punten in Ootmarsum.

Parkeren
Ootmarsum is een belangrijke toeristische 
trekpleister van Twente. Het parkeren van 
bezoekers van het openluchtmuseum en 
het centrum van Ootmarsum trekt dan 
ook een sterke wissel op het gebied. Mo-
menteel zijn in het gebied twee openbare 
parkeervoorzieningen aanwezig. De eer-
ste voorziening is een betaalde voorzie-
ning en bevindt zich aan de noordzijde van 
het openluchtmuseum. Deze voorziening 
biedt ruimte aan 40 parkeerplaatsen. De 
tweede parkeervoorziening bevindt zich 
op de stadsweide. Hier zijn ongeveer 200 
plaatsen aanwezig. Voor het gebruik van 
deze plaatsen hoeft men niet te betalen.

openbare routes

openbare routes

privé gebied

Toegankelijkheid voor voetgangers: de wandelroutes liggen om het privé 
kerngebied heen

Bestaande situatie van het plangebied en de omgeving
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de waterelementen in het gebied Groenelementen in het gebied

molenbeek

visvijvers

sloten

kader: historische lanen

kader: historische lanen

Molenbeek: losse bomen

binnengebied: houtwallen als barrières

De visvijvers De molenbeek Laan langs de Alleeweg Binnengebied met houtwallen
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de bomenlanen is ook de beplanting langs 
de Molenbeek een herkenbaar element 
in het terrein. Anders dan de eikenlanen, 
bestaan de bomen langs de beek uit ver-
schillende boomsoorten waaronder els en 
oogt de beplanting een stuk losser door 
het verschil in plantafstand tussen de bo-
men. De houtwallen zijn de laatste groen-
structuur in het gebied. De houtwallen 
bevinden zich op de overgangen tussen 
de verschillende functies in het gebied 
en worden aangetroffen op de grens van 
de privé kavels en het openluchtmuseum 
en op de overgang van de paardenweide 
naar de visvijver.

Water
In het plangebied bevinden zich verschil-
lende waterelementen die met elkaar in 
verbinding staan. Het eerste element is de 
Molenbeek. De Molenbeek wordt gevoed 
vanuit het Springendal. De Molenbeek 
komt bij het Molenhuis in de noordwest 
hoek het plangebied binnen en stroomt 

Groen- en waterstructuren
Op de luchtfoto van Ootmarsum is het 
groene en waterrijke karakter van het 
plangebied goed zichtbaar. Toch wordt 
het water en groen door het private ka-
rakter van het gebied slechts in beperkte 
mate ervaren. De beleving van het groen 
en het water vindt vooral vanaf de randen 
en aan de oostzijde van het plangebied 
plaats. Binnen het plangebied zijn de vol-
gende groen- en waterstructuren aanwe-
zig:

Groen
De meest in het oogspringende groen-
structuren zijn de volgroeide eiken lanen 
in het gebied. Deze lanen zijn veelal res-
tanten van de tuininrichting van de Com-
manderie en bevinden zich langs de Smit-
huisstraat - Van Bevervordestraat, langs 
de Wildhof en de Wildbaan-Brake en als 
scheiding tussen de beide visvijvers in het 
gebied. Kenmerkend voor de lanen is de 
dichte plantafstand van de bomen. Naast 

door het openluchtmuseum naar de vij-
vers in het oosten van het plangebied. 
Kenmerkend voor de Molenbeek is het 
diepliggende profiel en de steile oevers 
van de beek. Het tweede element zijn de 
visvijvers in het oosten van het plange-
bied. De visvijvers worden gevoed door 
het water uit de Molenbeek. Kenmerkend 
voor de visvijvers is de grote water diepte 
en de omkransing door bomen. Bijzonder 
is de driehoekige visvijver aan de westzij-
de van de bomenlaan. Deze vijver is een 
relict van de vroegere tuinaanleg van de 
Commanderie. Het laatste waterelement 
zijn de sloten en greppels in het gebied. 
De sloten en greppels bevinden zich voor-
al op de kavelgrenzen bij de woningen 
en als afscheiding van weide gebieden. 
De sloten wateren af op de Molenbeek 
en visvijvers. In het slotenpatroon is de 
hoofdindeling van de tuinaanleg van de 
Commanderie herkenbaar.

Bestaande situatie van het plangebied en de omgeving
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GEMEENTE

Eigendommen in het gebied
OPENLUCHTMUSEUM PARTICULIEREN

Particuliere bebouwing en kavels

De stadsweide aan de zuidzijde van 
het plangebied

De visvijvers met de historsiche bo-
menlanen

Het molenhuisje als toe-
gang van het openlucht-
museum

De Weemhof op het gebied van het museum
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te werken. Het openluchtmuseum is met 
22% van het oppervlak de twee na groot-
ste eigenaar in het gebied. Het hele gebied 
heeft een recreatieve functie. De overige 
gronden, ongeveer 18% (16.000m²) zijn 
in het bezit van verschillende particuliere 
eigenaren in het gebied. De individuele 
percelen variëren in grootte en zijn in ge-
bruik voor woningen, als paardenweide 
of als volkstuin.

Beschikbare gronden en functies
Het plangebied voor de Commande-
rie heeft een oppervlak van ongeveer 
92.750m². Dit oppervlak is verdeeld over 
een drietal groepen eigenaren. De ge-
meente Dinkelland bezit 60% van de 
gronden (56.000m²) en is daarmee de 
grootste eigenaar in het gebied. Tot het 
eigendom van de gemeente Dinkelland 
behoren de visvijvers (37.000m²), de 
stadsweide (10.000m²) en de gemeente-
werf (9.000m²). Deze gebieden worden 
gebruikt om te recreëren, te parkeren of 

Bestaande situatie van het plangebied en de omgeving
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Opbouw van Singraven

Het Singraven in Denekamp
Een landgoed is een groot stuk grond van 
meerdere hectares, met landerijen en 
tuinen en daarop een buitenplaats, land-
huis, een grote boerderij, kerk of kasteel. 
Naast woonverblijf voor de eigenaar had 
het landgoed ook duidelijke productie 
functie in de vorm van bosbouw, veeteelt 
en akkerbouw. Centraal op het landgoed 
staat het hoofgebouw, daarom heen zijn 
de bosgebieden, lanen en landerijen ge-
rangschikt.

Landgoed Singraven ligt ten westen van 
Denekamp en is in de 14e eeuw gesticht. 
Het landhuis ligt centraal in een bosrijk 
gebied. Om het landhuis aanzien te ge-
ven, zijn rond landhuis grote openruimtes 
aanwezig. Door deze ruimtes stroomt aan 

de noordzijde van het landhuis de Dinkel, 
die het landhuis door middel van een 
bocht omarmt. Aan de zuidzijde is cen-
traal in de openruimte een statige laan 
geplaatst. Door de opeenvolging van bos-
gebieden open ruimte en lanen, wordt het 
landhuis het natuurlijk brandpunt van de 
ruimte en is het landhuis sterk met zijn 
omgeving verbonden.

Inspirerende kenmerken 
het landgoed is door middel van lanen 
en zichtassen sterk met zijn omgeving 
verbonden
het landhuis vormt het natuurlijk mid-
delpunt van de ruimte

−

−

De ingang naar het landgoed De bomenlaan met zicht op het landhuis Het landhuis als middelpunt
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Een landgoed is een interessante combi-
natie van bebouwing, beplanting, water 
en tuininrichting. Omdat met de ontwik-
keling van het terrein gezocht wordt naar 
een ontwerp waarbij het openluchtmuse-
um, de woningbouw en het nieuwe Com-
manderiegebouw samen een nieuw land-
goed vormen, zijn historische en nieuwe 
landgoederen bestudeerd om inspiratie 
op te doen. Deze inspiratie en kennis is 
gebruikt om een idee voor het Comman-
derieterrein te ontwikkelen. De landgoe-
deren die bestudeerd zijn, Het Singraven 
in Denekamp, de waterburcht Welbergen 
in Ochttrup en het nieuwe landgoed de 
Noordzoom in Lelystad.

Inspiratie landgoederen

Intermezzo
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Opbouw van Huis Welbergen

De waterburcht Welbergen in Ochtrup
Het kasteel Welbergen in Ochtrup is een 
voorbeeld van een waterburcht. Een wa-
terburcht is een kasteel waarbij een kas-
teelcomplex direct omgeven is door een 
brede gracht of gebouwd is in een meer 
of een rivier. De buitenmuren van het 
complex zijn de belangrijkste verdedi-
gingswerken. De gebouwen zijn meestal 
gerangschikt rond een binnenhof, en 
eventueel worden diverse delen van het 
complex verbonden door een schildmuur. 

Deze kenmerken zijn ook zichtbaar in de 
waterburcht Welbergen. Welbergen ligt 
centraal in een bosrijk gebied. In het bos 
is een vijver aanwezig die gevoed wordt 
door een beek. In de vijver ligt huis Wel-
bergen, waarbij de gebouwen rond een 

binnenhof zijn geplaatst. De binnenhof is 
vanaf de hoofdweg via een aaneenscha-
keling van openruimtes bereikbaar. Deze 
ruimtes zijn op informele wijze aan elkaar 
gekoppeld, waardoor de waterburcht zich 
geleidelijk aan de bezoeker toont.

Inspirerende kenmerken 
het hoofdgebouw van het kasteel is in 
het water geplaatst, net als vroeger bij 
de Commanderie
door de informele opzet heeft het land-
goed een kleinschalig karakter

−

−

Overzicht over het landgoed Het hoofdgebouw van Huis Welbergen De bijgebouwen naast het hoofdgebouw
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De Noordzoom in Lelystad
Landgoed de Noordzoom is een nieuw 
landgoed aan de noordkant van Lelystad. 
Het landgoed is opgezet als luxe woon-
wijk waarbij elke bewoner zich eigenaar 
van het landgoed waant. Het verschil tus-
sen landgoed de Noordzoom en klassieke 
landgoederen en kastelen is dat het land-
goed eigendom is van meerdere eigenaren. 
Omdat het landgoed in feite een nieuwe 
woonwijk is, is de bebouwingsdichtheid 
hoger dan bij de historische voorbeelden.

Het landgoed is als volgt opgezet; De 
voorzijde van het landgoed wordt ge-
vormd door het hoofdgebouw. Dit hoofd-
gebouw is zichtbaar vanaf de weg. Achter 
het hoofdgebouw ligt een wateras die de 
twee woongebieden met elkaar verbindt. 
De beide woongebieden zijn zo opge-

zet dat elke woning vrij uitzicht over het 
landgoed heeft, waarbij het uitzicht niet 
belemmerd wordt door een andere wo-
ning. Het beheer van het landgoed is on-
dergebracht bij drie verschillende partij-
en. De gemeente beheert de hoofdwegen 
en doorgaande routes, een vereniging van 
eigenaren beheert de ontsluitingwegen 
en de gezamenlijke groen gebieden en de 
individuele eigenaren beheren hun eigen 
kavel.

Inspirerende kenmerken 
het landgoed bestaat uit meerdere 
deelgebieden die door middel van een 
wateras aan elkaar geschakeld zijn
op het landgoed is een hoog percen-
tage woningbouw aanwezig

−

−

Opbouw van het Landgoed in de Noordzoom

Luchtfoto van het landgoed Waterelement met bebouwing eraan

Intermezzo
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1. Benut de bestaande historische lijnen als kader 
voor het plangebied

2. De commanderie bestaat uit twee pleinen aan 
het einde van een laan

3. Benadruk de zichtlijnen door gebouwen in de 
zichtlijn te plaatsen

4. Voeg woningbouw ten oosten van het open-
luchtmuseum en langs de Commanderiestraat 
toe

5. Benut het water om de onderdelen te verbin-
den

6. Ontsluit de pleinen vanuit de lanen en het 
woongebied vanuit de Wildehof
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Concept

Stap 1: Benut de bestaande historische lij-
nen als kader voor het plangebied
De bestaande eikenlanen zijn de oude 
lanen van de voormalige Commanderie. 
Deze lanen worden behouden en naar de 
begraafplaats toe uitgebreid. De lanen 
vormen het ruimtelijke kader van het ste-
denbouwkundige plan en geven het ge-
bied direct sfeer.

Stap 2: De Commanderie bestaat uit twee 
pleinen aan het einde van een laan
De nieuwe Commanderie bestaat uit twee 
pleinen die door gebouwen worden om-
geven. De pleinen liggen iets gedraaid ten 
opzichte van elkaar, wat een spannend 
beeld oplevert. Elk plein ligt aan het ein-
de van een laan. De eerste laan is de ver-
lengde en tot laan omgevormd Comman-
deriestraat. De tweede laan is een nieuwe 
lijn die vanaf de Oldenzaalsestraat over 
de Stadsweide loopt. Deze twee lanen 
zorgen ervoor dat de Commanderie zicht-
baar wordt vanaf de Oldenzaalsestraat.

Stap 3: Benadruk de zichtlijnen door ge-
bouwen in de zichtlijn te plaatsen
Aan het einde van de lanen worden mar-
kante gebouwen geplaatst, waardoor de 

Commanderie al vanaf grote afstand be-
leefbaar wordt gemaakt. Ook tussen de 
eilanden onderling worden de zichtlijnen 
geaccentueerd door bijzondere gebou-
wen. Hierdoor worden de verschillende 
onderdelen van de Commanderie aan 
elkaar gekoppeld en krijgt het gebied sa-
menhang.

Stap 4: Voeg woningbouw ten oosten van 
het openluchtmuseum en langs de Com-
manderiestraat toe
Ten oosten van het openluchtmuseum 
wordt het gebied met woningbouw in-
gevuld. Deze woningbouw heeft dezelfde 
losse en ruime opzet als de bebouwing 
van het openluchtmuseum. De woning-
bouw zorgt samen met de bebouwing 
van het Openluchtmuseum dat het ge-
bied van de nieuwe Commanderie wordt 
ingekaderd en aangesloten wordt op de 
structuur van Ootmarsum.

Stap 5: Benut het water om de onderdelen 
te verbinden
In het verleden werden het kasteel en de 
tuinen door water omgeven. Ook in de 
nieuwe situatie wordt het water gebruikt 
om het plan te structureren en onderde-

len met elkaar te verbinden. De histori-
sche vijver wordt op vanzelfsprekende 
wijze opgenomen in de grachten rond het 
hoofdplein. Deze grachten worden ge-
voed door water uit de stadsbeek dat als 
waterloop langs het Oldenzaalsvoetpad 
en als cascade over het westelijke plein in 
de vijvers uitmondt. De Molenbeek krijgt 
gedeeltelijk een nieuwe loop en koppelt 
het openluchtmuseum met het nieuwe 
woongebied,

Stap 6: Ontsluit de pleinen vanuit de lanen 
en het woongebied vanuit de Wildehof
Het plan is zo opgezet dat er zo min mo-
gelijk nieuwe wegen worden aangelegd 
en nieuwe structuren zo goed mogelijk 
worden benut. De ontsluiting van het ge-
bied is dan ook gekoppeld aan de hoofd-
lijnen van het plan. De nieuwe lanen 
zorgen voor de ontsluiting van de wonin-
gen langs de Commanderiestraat en de 
parkeervoorzieningen op de stadsweide. 
Daarnaast wordt het eerste plein benut 
als toegang tot de Commanderie en het 
openluchtmuseum. Als ontsluiting van de 
woningbouw in het noorden wordt een 
nieuw weg aangelegd die door het gebied 
slingert.
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Plattegrond van het Voorlopig Ontwerp
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Voorlopig Ontwerp

In het Voorlopig Ontwerp heeft het ver-
dwenen Hooge Huys een nieuwe verta-
ling gekregen. In de omgeving van de 
oorspronkelijke locatie wordt een nieuw 
landgoed ontwikkeld. Dit landgoed be-
staat uit twee door bebouwing omsloten 
pleinen. Het eerste plein is een openbaar 
plein dat toegang geeft aan het openlucht 
museum. Aan het plein staat een brou-
werij met toren en een markt voor streek-
producten. Het tweede plein is besloten 
en door middel van een brug bereikbaar. 
De gebouwen rond het plein worden ont-
wikkeld als hotel. De ruimte tussen de ge-
bouwen wordt ingericht met ‘Franse stijl 
tuinen’. 

Vanaf de Stadsweide en de Commande-
riestraat is het openbare plein bereik-
baar. Deze routes worden vormgegeven 
als lanen om het karakter van het land-
goed ook in de openbare ruimte te kun-
nen ervaren. Beide lanen vormen de toe-
gang tot parkeervoorzieningen. Zo wordt 
het parkeren op de Stadsweide geïntensi-
veerd en wordt achter de bebouwing van 
het openbare plein een parkeervoorzie-
ning voor het hotel gecreëerd. Naast het 
Oldenzaalsvoetpad vormt het openbare 
plein de tweede wandelroute vanaf de 
Stadsweide naar de binnenstad.

Het openluchtmuseum krijgt een nieuwe 

entree. Zoals aangegeven wordt de huidi-
ge toegang bij het molenhuisje verplaatst 
naar het openbare plein. Met de verplaat-
sing van de entree wordt ook de routing 
van het openluchtmuseum aangepast. 
Hoewel het openluchtmuseum in opper-
vlakte ongeveer gelijk blijft, wordt het 
door de uitruil van gronden mogelijk het 
openluchtmuseum uit te bereiden met 
enkele nieuwe erven.

In het plan wordt de bestaande visvijver 
gedempt en ingericht als woongebied 
met riante kavels omzoomd door hagen. 
Drager van de ruimte is de verlegde Mo-
lenbeek die vanaf het openlucht museum 
door het nieuwe woongebied stroomt 
en een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de 
Wildehof. Om de Vijvers rond de Com-
manderie van water te voorzien, worden 
deze gevoed door de nieuw aan te leggen 
Stadsbeek. Deze beek ontspringt in het 
centrum en stroomt via het Oldenzaals-
voetpad over het openbare plein in de vij-
vers van de Commanderie.

De bestaande historische lanen aan de 
noord- en zuidkant van het gebied en tus-
sen de twee vijvers vormen samen met 
het Oldenzaalsvoetpad het kader voor 
het nieuwe landgoed.

Conceptschema van het ontwerp met alle onderdelen
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Verdeling van functies in het gebied

OPENLUCHTMUSEUM

WONEN

HOTEL

HORECA / STREEKMARKT
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Verdeling van functies

De bebouwing in het gebied is in te delen 
in vier verschillende groepen functies. 

openluchtmuseum
Het openluchtmuseum blijft op zijn hui-
dige plek. De verzameling van authentie-
ke originele boerderijen rond erven blijft 
het museumterrein vormen dat overdag 
voor bezoekers toegankelijk is.

wonen
Woonbebouwing wordt op wee plekken 
aan het gebied toegevoegd. Langs de 
Commanderiestraat worden twee-onder-
een-kapwoningen en vrijstaande wonin-
gen geplaatst. Ten oosten van het open-
luchtmuseum wordt het gebied ingevuld 
met woningbouw op grote kavels. Qua 
sfeer sluit dit gebied aan bij het open-
luchtmuseum.

horeca / streekmarkt
De brouwerij met proeflokaal en de ver-
koop van streekeigen producten worden 
rond het openbare plein gegroepeerd. 
Deze functies worden aangevuld met 
ruimte voor terrassen op het plein, de 
ingang van het openluchtmuseum en de 
toegang naar het hoteleiland. Het plein 
vormt het openbare centrum van het 
plan.

hotel
Het hotel is gevestigd op het eiland in 
de vijvers. De bebouwing van het hotel 
omsluit het plein en geeft dit een semi-
openbare sfeer. De opsplitsing van de 
hotelfuncties in verschillende gebouwen 
zorgt daarbij voor een logische verdeling 
van functies op het eiland.
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Bouwvlakken, rooilijnen en accentgebouwen

BOUWVLAK

VERPLICHTE ROOILIJN

LOCATIE ACCENTGEBOUW
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Bouwvlakken en rooilijnen

pleinen commanderie
De twee pleinen vormen het hart van het 
plan. De sfeer van de pleinen wordt in 
grote mate door de bebouwing bepaald. 
Daarom gelden hier de strengste eisen 
voor de plaatsing van de gebouwen in 
het plan. Dit betekent dat de bouwvlak-
ken van een duidelijke rooilijn zijn voor-
zien. Door de rooilijn wordt tevens de ori-
entatie op de openbare ruimte bepaald. 
Langs de rooilijn mag met het bouwvo-
lume worden geschoven. Echter binnen 
de bouwvlakken zijn een drietal plekken 
aangemerkt voor accentgebouwen. Deze 
gebouwen staan in de zichtlijnen van de 
bomenlanen en dragen bij aan de samen-
hang tussen de pleinen. De locaties van de 
accentgebouwen liggen vast en op deze 
locaties zal altijd een zich van de andere 

gebouwen onderscheidend gebouw moe-
ten worden ontwikkeld. Accentgebouwen 
zijn: de toren bij de brouwerij aan het ein-
de van de Commanderiestraat, het hoofd-
gebouw in het kruispunt van de zichtlij-
nen en de kapel op het hotel eiland.

woongebied
Voor het woongebied ten oosten van het 
openluchtmuseum wordt een groen, in-
formeel woongebied met woningen op 
ruime kavels nagestreefd. Om dit infor-
mele beeld te bereiken wordt gewerkt 
met bouwvlakken. Binnen de bouwvlak-
ken kunnen de gebouwen vrij worden ge-
plaatst, een verspringende rooilijn wordt 
daarbij uitdrukkelijk nagestreefd, om het 
informele, landelijke karakter van het 
woongebied te versterken.

Het plan omvat verschillende sferen van 
ruimtes. De manier van plaatsing van de 
gebouwen en de relatie tussen gebouwen 
en openbare ruimte zijn mede bepalend 
voor de uitstraling van het gebied. Om 
zeker te zijn dat de gewenste sfeer wordt 
gerealiseerd, zijn regels opgesteld voor de 
plaatsing van de bebouwing op rooilijnen 
en in bouwvlakken.

Commanderiestraat
Voor de Commanderiestraat wordt een 
formeel en rustig straatbeeld nagestreefd 
dat de zichtlijn naar de toren van de brou-
werij begeleid. Dit wordt bereikt door de 
bebouwing langs de Commanderiestraat 
op één rooilijn te plaatsen. 
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Bouwhoogtes en bouwlagen
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COMMANDERIE HOOFDGEBOUW
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Bouwhoogtes en kapvormen

De bebouwing in het plangebied sluit in 
volume en kappen aan bij de bebouwing 
in Ootmarsum en het landelijke gebied. 
Het plan past bij de kleinschaligheid van 
de stad Ootmarsum, de bouwhoogtes 
verschillen echter binnen het gebied af-
hankelijk van de stedenbouwkundige si-
tuatie.

Commanderiestraat
De nieuwe woningen langs de Comman-
deriestraat bestaan uit anderhalf tot 
twee bouwlagen met een schild- of za-
deldak. Deze mogelijkheid tot het maken 
van een plint versterkt het voorname ka-
rakter van de bebouwing. Ten westen van 
het Oldenzaalsvoetpad moet rekening 
worden gehouden met de molenbiotoop. 
De woningen mogen in dit gebied minder 
hoog worden

openluchtmuseum
De bebouwing in het openluchtmuse-
um bestaat uit herbouwde traditionele 
Twentse boerderijen. De boerederijen be-

staan dus ook uit een bouwlaag met een 
groot zadeldak dat laag begint.

woongebied
De bebouwing in het woongebied sluit 
aan bij het openluchtmuseum en het 
bouwtype van de Twentse boerderij. In 
principe zijn zij opgebouwd uit één laag 
met een groot zadeldak. Door de breedte 
van de gebouwen en de hoge kappen is 
het echter mogelijk in de kap twee lagen 
te realiseren.

commanderie
De bebouwing van de commanderie om-
vat een groot hoofdgebouw, twee accent-
gebouwen en een aantal lagere bijgebou-
wen,
Het hoofdgebouw bestaat uit twee en 
een halve laag met een groot schilddak. 
Het souterrain samen met de grote kap 
dragen bij aan de beoogde statigheid van 
het gebouw.
De bijgebouwen aan beide pleinen be-
staan uit een laag met een zadeldak, al-

leen het noordelijke gedeelte op het ho-
teleiland bestaat uit twee lagen met een 
zadeldak.
De accentgebouwen zijn kleiner dan het 
hoofdgebouw maar iets statiger dan de 
bijgebouwen. De kapel verwijst naar de 
voormalige kapel van de commanderie 
en heeft een hoogte van twee bouwlagen 
met een zadeldak en toren. De toren bij 
de brouwerij bestaat uit drie bouwlagen 
met een kap. Het molenhuisje ten oos-
ten van de vijvers hoort qua uitstraling 
bij de bebouwing van de commanderie. 
Ook dit gebouw heeft een schilddak bij 
een bouwhoogte van anderhalf tot twee 
bouwlagen.
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Verkeersstructuur

BESTAANDE STRAAT

WANDELROUTE OPENLUCHTMUSEUM

PLEIN

VOETVERBINDING (MET BESTEMMINGSVERKEER)

VOETVERBINDING

ONTSLUITING VOOR NOODDIENSTEN

ONTSLUITINGSWEG

AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER
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Verkeersstructuur

Het plan maakt gebruik van de bestaande 
verkeersstructuur in het gebied en bouwt 
deze uit met een aantal nieuwe wegen. 
De verkeerstructuur is zo opgezet dat het 
gebied voor voetgangers toegankelijker 
wordt gemaakt, zonder sluiproutes voor 
auto’s te creëren.

autoverkeer
Het plangebied is op drie punten voor au-
toverkeer toegankelijk. De eerste toegang 
ligt in het verlengde van de Commande-
riestraat. Deze weg dient als ontsluiting 
voor de woningen langs de Commande-
riestraat, het hotel en de parkeervoorzie-
ningen daarvan.
De tweede toegang is de laan over de 
Stadsweide. Deze dient als ontsluiting 
van het parkeerterrein op de Stadsweide 
en van de begraafplaats. Vanaf de Stads-
weide is voor auto’s geen doorgang mo-
gelijk naar het Oldenzaalsvoetpad of de 
nieuwe pleinen.
Ten derde wordt een nieuwe ontsluitings-
weg voor het woongebied creëert. Deze 
begint aan de oostkant van het plange-
bied bij de Wildehof en loopt tot de Van 
Bevervordestraat. De route is aan de Van 
Bevervordestraat voor auto’s afgesloten 

en kan alleen door wandelaars, fietsers en 
nooddiensten worden gebruikt. Als nood-
ontsluiting van het hoteleiland is een ver-
binding met het woongebied gemaakt.
Het Oldenzaalsvoetpad is in eerste in-
stantie een voetgangersverbinding, maar 
is voor de bestemmingsverkeer van de 
daaraan liggende woningen ook voor au-
to’s beschikbaar.

parkeren
Bij alle nieuwe woningen wordt op eigen 
terrein geparkeerd. Daarbij worden de be-
staande langs parkeerplaatsen aan Com-
manderiestraat gehandhaafd. Het parke-
ren voor het hotel vindt niet op het eiland 
plaats, maar op een eigen parkeerterrein. 
Dit terrein ligt achter het openbare plein 
en door het benutten van de aanwezige 
hoogteverschillen wordt het parkeerter-
rein in de omgeving geïntegreerd. De 
Stadsweide wordt als parkeerterrein voor 
Ootmarsum uitgebreid met 100 plaatsen. 
Het parkeren voor de begraafplaats wordt 
gehandhaafd en opnieuw ingericht.

langzaam verkeer
De bestaande wandelroutes in het plan-
gebied worden overgenomen. Een aantal 

nieuwe routes wordt toegevoegd, waar-
bij de nieuwe pleinen dienen als centrale 
plek van het langzaam verkeer netwerk.
Vanaf het parkeerterrein op de Stadswei-
de ontstaan verschillende mogelijkheden 
om naar het centrum te komen. Naast het 
Oldenzaalsvoepad als de directe route 
naar het centrum kunnen bezoekers ook 
via de pleinen en het openluchtmuseum 
richting binnenstad wandelen.
Het gebied van de voormalige comman-
derie wordt door het nieuwe netwerk 
toegankelijk gemaakt en beleefbaar als 
groen onderdeel van Ootmarsum.

openluchtmuseum
Het openluchtmuseum krijgt een nieuwe 
routing. Deze zal door de Heidemij verder 
worden uitgewerkt. De ingang van het 
museum verschuift naar de zuidkant en 
komt aan het nieuwe plein te liggen. Aan 
de noordkant van het gebied bij het be-
staande molenhuisje en huidige ingang 
bestaat een mogelijkheid om een uitgang 
richting binnenstad te maken.
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Hoogteligging van het terrein
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Hoogteligging van het terrein

Het terrein loopt van westen naar oos-
ten af. Terwijl de Oldenzaalsestraat aan 
de westelijke kant van het plangebied op 
een niveau van 35,5 tot 36,5 meter heeft, 
ligt de Wildehof aan de oostkant op een 
hoogte van 28 to 29 meter. Binnen het 
plangebied komen daardoor hoogtever-
schillen tussen de 6 en 8 meter voor.
De hoogtes van het nieuwe plan sluiten 
aan bij de bestaande hoogtes in het ge-
bied. Maatgevende factoren bij de inpas-
sing zijn daarbij de bestaande kavels en 
wegen langs de gebiedgrenzen, het water 
en bestaande bomen.

De nieuwe hoogtes in het gebied zijn zo 
gekozen dat het gebied op natuurlijke 
wijze aftrapt en de bestaande bomen, wo-
ningen en wegen op een vanzelfspreken-
de manier aan het nieuwe plan komen te 
staan. In overleg met het waterschap zijn 
de waterhoogtes in de beken en de vijvers 
bepaald.
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1. Molen Oude Hengel 2. Toren van de Brouwerij 3. Hoofdgebouw commanderie 4. Brug en molenhuis

1

2
3

4

Zichtlijn 1
Stap 1: Molen Oude Hengel
Aan de Oldenzaalsestraat vormt de mo-
len Oude Hengel een markante startpunt 
voor de weg richting commanderie. Hier 
begint de laan langs de Commanderie-
straat.

Stap 2: Toren van de Brouwerij
Het volgende zichtpunt is de toren van de 
brouwerij. Deze staat aan het einde van 
de laan en markeert de ingang van het 
openbare plein.

Stap 3: Hoofdgebouw commanderie
Naast de toren draait de kijkrichting  naar 
het hoofdgebouw van het hotel. De zicht-
lijn wordt over het plein begeleid door en 
de Stadsbeek.

Stap 4: Brug en molenhuis
Vanaf het hoofdgebouw loopt de lijn ver-
der over de vijvers. Dit wordt ook ruim-
telijk vormgegeven door een brug en het 
nieuwe molenhuis in de zichtlijn te plaat-
sen.
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1. Poort en laan 2. Hoofdgebouw 3. Hoofdgebouw en brouwerij 4. Plein met brouwerij en toren

Beleving van de zichtlijnen

1

2

3

4

Zichtlijn 2
Stap 1: Poort en laan
Het begin van de nieuwe laan aan de Ol-
denzaalsestraat wordt gemarkeerd door 
een poort of klein poortgebouwtje. Vanaf 
hier loopt de weg tussen de bomen door 
richting de commanderie.

Stap 2: Hoofdgebouw
Halverwege de laan op hoogte van de 
Stadsweide komt het hoofdgebouw tus-
sen de bijgebouwen door in het zicht. Het 
water verduidelijkt de karakter van de 
commanderie als landhuis op een eiland.

Stap 3: Hoofdgebouw en brouwerij
Aan het einde van de nieuwe laan wordt 
de volgende lijn naar het tweede plein 
geaccentueerd door de brouwerij op het 
plein. De weg richting commanderieei-
land eindigt als pier in het water.

Stap 4: Brouwerij en kapel
Aan het begin van het plein worden de 
toren van de bouwerij met daarnaast de 
ingang van het openluchtmuseum zicht-
baar. 
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Basisstructuurkaart voor het plangebied commanderieterrein
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COMMANDERIE BOUWGRENZEN

OPENBARE FUNCTIES AAN HET PLEIN
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Basisstructuur

den aan elkaar gekoppeld door zichtlijnen 
en accentpunten in de bebouwing.

Omdat het Voorlopig Ontwerp in de uit-
werking op details kan veranderen, vormt 
de basisstructuurkaart het fundament 
voor het beeldkwaliteitplan. De uitgang-
punten van de basisstructuurkaart wor-
den dan ook uitgewerkt in het beeldkwa-
liteitplan.

In de basisstructuurkaart is het Voorlopig 
Ontwerp geabstraheerd tot een ruimte-
lijk schema. In het schema wordt de posi-
tie, gewenste rooilijn en hoogtes voor de 
bebouwing aangegeven. Ook wordt het 
gebruik van de bebouwing vastgelegd. Zo 
wordt aangegeven waar gewoond mag 
worden, waar het openluchtmuseum zich 
bevindt en waar de voorzieningen, zo-
als de brouwerij en het hotel een plaats 
kunnen krijgen. Daarnaast wordt de 
hoofdstructuur van de openbare ruimte 
vastgelegd. Zo wordt de gewenste groen-
structuur aangegeven, wordt de positie 
van de wegen en de vorm van de vijvers 
beschreven. Deze twee structuren wor-
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Land van Boeren Land van Heren
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Heren en Boeren
Beeldkwaliteitplan Commanderie Oot-
marsum 

Bebouwing
Het stedenbouwkundig plan voor de Com-
manderie is een samenspel van verschil-
lende gebieden met een eigen uitstraling 
en gebruik. Zo hebben het museum en het 
woongebied binnen het stedenbouwkun-
dig plan een losse opzet gekregen, waar-
bij vrijstaande gebouwen in een groene 
omgeving staan. Terwijl de Commanderie 
en de woningen langs de Commanderie-
straat een meer formele opzet hebben, 
waarbij de gebouwen een rooilijn volgen 
en ruimtes afbakenen. Belangrijk bij de 
vormgeving van de gebouwen is dat zij 
het samenspel van de verschillende ge-
bieden versterken. Voor de bebouwing is 
dan ook gekozen voor het overkoepelende 
thema “Land van Heren en Boeren”, waar-
bij de verschillende deelgebieden elk een 
eigen onderdeel van de bebouwing in het 
landelijk gebied vertegenwoordigen.

Beeldkwaliteit

C
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De deelgebieden die onderscheiden wor-
den zijn:

De Commanderie – het Landhuis
De Commanderiestraat – de herenhui-
zen
Het openlucht museum – de Boeren
Het woongebied - de moderne Hofste-
den

Alvorens de verschillende deelgebieden 
te beschrijven, wordt eerst het materi-
aal- en kleurenpalet voor de gevels en de 
kappen voor het hele plangebied beschre-
ven. Op deze wijze wordt de samenhang 
tussen de verschillende deelgebieden be-
houden. 

1.
2.

3.
4.

Bebouwing algemeen - 4 Deelgebieden

Deelgebieden HERENHUIZEN LANDHUIS BOERDERIJEN MODERNE HOFSTEDEN

1. HERENHUIS 2. LANDHUIS 3. BOERDERIJ 4. HOFSTEDE
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Bebouwing algemeen - Kleurstelling en materiaal van de gevel

Materialisering gevel HOUT EN BAKSTEEN NATUURSTEEN, STAAL, STUC EN BAKSTEEN

Kleurstelling en materiaal van de gevel
Voor het hele plangebied wordt één materi-
alen palet toegepast dat past bij de groene 
omgeving van het plangebied. Het palet be-
staat uit natuurlijke materialen zoals genu-
anceerde rood bruine baksteen, natuursteen, 
keramische pannen, glas staal en hout. In 
het plangebied wordt onderscheid gemaakt 
in het formele deel van Commanderie en he-
renhuizen waar vooral harde materialen wor-
den toegepast zoals baksteen, natuursteen, 
stuc, staal en glas en het informele deel van 
het openluchtmuseum en woongebied waar 
naast baksteen ook hout een belangrijke rol 
speelt. Op de bijgevoegde kaart is zichtbaar 
gemaakt welke materialen waar worden toe-
gepast.
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Kappen KAP MET EEN WARME UITSTRALING KAP MET EEN KOELE UITSTRALING

Kappen
In het plan zijn alle gebouwen voorzien 
van een kap die soms zeer laag begint. 
De kleur- en materialisering van de kap 
speelt dan ook een belangrijke rol. Voor 
het hele plangebied wordt voorgesteld 
om als basismateriaal van de kappen uit 
te gaan van keramische pannen. Afhanke-
lijk van het deelgebied varieert de vorm 
van de kap, de kleur van de kap of wordt 
een tweede dakbedekkingmateriaal toe-
gevoegd. Voor het plangebied betekent 
dit, dat de daken van het openluchtmu-
seum bestaan uit zadelkappen met een 
rode keramische pan. In het woongebied 
worden wederom zadeldaken van kera-
mische pannen toegepast. Daarnaast is 
het mogelijk om in dit gebied ook rie-
tenkappen te maken. De woningen langs 
de Commanderiestraat hebben zadel- of 
schilddaken in een antraciete kleur. Even-
tueel kan ook zink worden toegepast. In 
het deel van de Commanderie kan zowel 
gekozen worden voor een rode of antra-
ciet kleurige kap, waarbij verschil in kleur 
wordt aangebracht tussen het hoofdge-
bouw, de toren van de brouwerij, even-
tueel de kapel en de andere gebouwen in 
het gebied.

1.KAP MET EEN WARME UITSTRALING 
 (B.V. ROODKLEURIG, MET HOUT OF EEN RIETEN KAP)

2. KAP MET EEN KOELE UITSTRALING
 (B.V. ANTRACIETKLEURIG OF ZINKEN KAP)
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Bebouwing algemeen - Kappen
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Ook op het openluchtmuseum zijn de gebouwen losjes rond erven gegroepeerd

Groepering rond een erf

Zicht vanuit de erf naar buiten Enkele vrijstaande bomen

Één toegangsweg

Het Openluchtmuseum

Het openlucht museum laat het (boeren) 
leven in Twente zien. Het openlucht mu-
seum heeft een informele, open opzet, 
waarbij de boerderijen en schuren losjes 
rond een erf geplaatst zijn. Door de groe-
ne achtergrond, het openluchtmuseum 
wordt immers begrensd door bomen, zijn 
de gebouwen met de omgeving geïnte-
greerd. Kenmerkend voor de gebouwen 
zijn de grote kappen die laag binnen. De 
gebouwen hebben een eenvoudige en so-
bere uitstraling en bestaan uit natuurlijke 
materialen als hout en baksteen.

Rooilijn 
Het openlucht museum laat het boeren-
leven zien. De verschillende agrarische 
gebouwen zijn rond een erf gegroepeerd, 
waarbij de toegangen aan een centrale 
ruimte liggen.

de woningen staan informeel rond een 
erf gegroepeerd. Hiervoor zijn geen 
vaste rooilijnen aangegeven
de gebouwen hebben een eenvoudige 
rechthoekige plattegrond

−

−

Bouwvolume
De historische gebouwen van het open-
lucht museum bestaan uit 1 laag met een 
grote kap.

de gebouwen bestaan uit 1 laag met 
een forse kap

Dakvorm 
Kenmerkend voor de Twentse boerderijen 
zijn de grote zadelkappen met kniklijn.

de gebouwen hebben een grote kap 
eventueel met de traditionele kniklijn 
deze kappen hebben een traditionele 
hellingshoek (opgebouwd uit een 3,4,5, 
driehoek)
de aan- en uitbouwen worden onder 
de hoofdkap opgenomen

Bijgebouwen en aanbouwen
Net als bij de Commanderie bestaat de 
boerderij uit een samenspel van verschil-
lende gebouwen. Bijgebouwen maken 
deel uit van de groepering rond een erf. 
Aanbouwen komen weinig voor en wor-
den overspannen door de hoofdkap.

bijgebouwen maken deel uit van de 
groepering rond een erf
aanbouwen worden overspannen door 
de hoofdkap

−

−

−

−

−

−
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Deelgebied 1. De Boeren

Kniklijn in de kap Witte details aan de kopgevel Bijgebouwen aan het hoofdgebouwHout in de kopgevel

Referentiebeelden van Twentse boerderijen en de boerderijen van het open-
luchtmuseum. Opvallend voor de boerderijen zijn de grote pannenkappen, het 
hout in de kopgevel en de witte details

Gevelopbouw/ decoratie
Het ontwerp van de gevels is sober en 
doelmatig. 

de gevels hebben een eenvoudige op-
zet met rechthoekige of poortvormige 
gevel openingen

Kleur- en materiaalgebruik
De historische boerderijen bestaan uit 
traditionele materialen die veelvuldig in 
de omgeving worden toegepast.

de gevels bestaan uit baksteen met 
een rood tot roodbruine genuanceerde 
kleur of uit hout
de kopgevels zijn bijvoorkeur voorzien 
van hout
details in de gevels hebben een uitge-
sproken lichte en/ of donkere kleur
de daken zijn voorzien van keramische 
pannen in een rode kleur

−

−

−

−

−

Relatie met het maaiveld 
De boerderijen hebben een sterke relatie 
met het land. Het gazon loopt tot de ge-
vel door

tuinen lopen door tot aan de gevels

Erfafscheidingen
Het openlucht museum is een informele 
clustering van gebouwen.

een verzameling van gebouwen rond 
een erf kan eventueel worden voorzien 
van een haag

Parkeren
Het openluchtmuseum is alleen voor 
voetgangers toegankelijk. Bezoekers en 
werknemers parkeren op de stadsweide

het gebied is autovrij. Bezoekers en 
werknemers parkeren op de stadswei-
de 

−

−

−
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Hagen als erfafscheidingVerspringende rooilijnWoning binnen een bouwvlak

De gebouwen geven het gebied door de verspringende rooilijn een informele sfeer

Hagen als erfafscheidingen versterken het landelijke beeld

Parkeren op eigen erf

Ook de aansluiting van hoogteverschillen op het maaiveld wordt op een 
groene manier vormgegeven
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Deelgebied 2. De Herenboeren

Het woongebied – de Moderne Hofsteden 

Het woongebied ten oosten van het open-
lucht museum heeft net als het museum 
een informele opzet, met vrijstaande wo-
ningen op ruime kavels. Ook hier is de in-
tegratie van de gebouwen met de groene 
omgeving een belangrijk aspect. De sfeer 
die voor de bebouwing wordt nagestreefd 
is die van hofsteden (herenboeren). Net 
als bij het openluchtmuseum bestaan 
deze gebouwen uit grote kappen die laag 
beginnen De gebouwen bestaan uit na-
tuurlijke materialen als hout en baksteen 
maar hebben, in tegenstelling tot de 
boerderijen van het openluchtmuseum, 
verschillende voorname details en een 
rijke detaillering.

Rooilijn
De woningen worden op een informele 
manier op de kavelgeplaatst, waardoor 
de integratie tussen het groen en het ge-
bouw wordt bevorderd. Belangrijk daarbij 
is dat de voorgevelrooilijnen van de wo-
ningen ten opzichte van elkaar versprin-
gen. De woningen zijn met hun voorgevel 
op de weggericht.

de woningen staan op een wisselende 
rooilijn 
deze rooilijn is opgenomen in de bouw-
vlakken op de kavels

−

−

Bouwvolume 
Om de landelijke sfeer van het woonge-
bied te versterken, bestaan de woningen 
uit eenvoudige hoofdvolumes. De wonin-
gen bestaan uit één laag met een kap.

de woningen bestaan uit 1 laag met 
een forse kap, deze kap mag zich echter 
over twee lagen uitstrekken
de woningen gaan uit van een l-vormi-
ge of t-vormige plattegrond, waardoor 
er interactie tussen woning en tuin 
ontstaat

Dakvorm 
Om de landelijke sfeer van het woonge-
bied te versterken zijn de woningen voor-
zien van grote kappen die zich over twee 
verdiepingen mogen uitstrekken. 

de woningen zijn voorzien van (samen-
gestelde) zadeldaken
in de daken mogen dakkapellen wor-
den opgenomen

Bijgebouwen en aanbouwen
De kavels hebben een aanzienlijke om-
vang, waarbij de wens voor het realiseren 
van een tweede verblijf niet ondenkbaar 
is. Dit gebouw wordt dan ook op afstand 
van het hoofdgebouw geplaatst, om te 
voorkomen dat beide gebouwen zich als 
één volume presenteren. Het bijgebouw 
is duidelijk als apart volume herkenbaar, 

−

−

−

−

maar hoort qua ontwerp (materiaalge-
bruik, proporties etc.) wel bij het hoofd-
gebouw. Beide gebouwen vormen samen 
een architectonisch ensemble. 

bijgebouwen worden in dezelfde stijl 
vormgegeven als het hoofdgebouw en 
vormen samen een architectonisch en-
semble
de aan- en uitbouwen worden onder 
de hoofdkap opgenomen

Gevelopbouw/ decoratie
Kenmerkend voor de hofsteden zijn de 
eenvoudig opgezette gevels die met zijn 
de decoratieve elementen zijn versierd. 
Gedacht kan worden bijzondere schoor-
stenen of fraaie dakkapellen.

de gevels hebben een eenvoudige op-
zet met rechthoekige of poortvormige 
gevel openingen
in de gevels en het dak mogen bijzon-
dere architectonische elementen wor-
den opgenomen

−

−

−

−
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Architectonisch ensemble hoofd- en bijgebouw

Bijgebouwen hebben een terughoudend ka-
rakter en vormen met het hoofdgebouw één 
ensemble

Hout in de kopgevel

Witte details aan de kopgevelMogelijk om een kniklijn toetevoegen

Samengesteld zadeldak

De landelijke sfeer wordt door warm ogende materi-
alen in de kopgevel versterkt

Referentie samengesteld zadeldak

Voorbeeld van een moderne interpretatie
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wordt de kavels gedeeltelijk opgehoogd. 
Om het groene karakter van de omgeving 
niet te verstoren wordt dit hoogteverschil 
groen vormgegeven.

eventuele hoogteverschillen krijgen 
een groene uitstraling door het vorm-
geven van taluds of het aankleden van 
keermuren of trappen met hagen

Erfafscheidingen
Om het landelijke en groene karakter van 
het woongebied te benadrukken worden 
de kavels omzoomd door heggen, hagen 
of houtwallen. Indien gewenst mag in 
de heg of haag een hekwerk worden ge-
plaatst, mits dit hekwerk niet opvallend 
zichtbaar is vanaf de ontsluitende weg. 
Om de natuurlijke uitstraling van het ge-
heel niet te verstoren gaat de voorkeur uit 
naar een spijlenhek van metaal met verti-
caal geplaatste spijlen. De toegang tot de 
kavels kan open zijn, maar mocht hier een 
poort worden geplaatst, dan kan dit aan-

−

leiding zijn om de poort extra aandacht 
te geven en eventueel te verbijzonderen. 

de voortuinen zijn voorzien van een 
haag
zijtuinen en achtertuinen zijn bij voor-
keur voor zien van een haag of hout-
wal
in de wal mag een hek worden opgeno-
men in een donkere kleur
de poort in het hek kan worden verbij-
zonderd en heeft een donkere kleur

Parkeren
Om het groene beeld van het woongebied 
niet te verstoren worden slechts voor be-
zoekers op informele wijze parkeerplaat-
sen in de openbare ruimte aangelegd. De 
inwoners zijn verplicht op eigen erf te 
parkeren. 

per woningen worden minimaal 2 par-
keerplaatsen op eigen terrein gereali-
seerd

−

−

−

−

−

Kleur- en materiaalgebruik
Voor het kleur- en materiaalgebruik 
wordt inspiratie gevonden in bestaande 
Twentse boerderijen. De gevels bestaan 
hoofdzakelijk uit een genuanceerde rood-
bruine baksteen of hout. Bij de keuze voor 
bakstenengevels wordt bijvoorkeur hout 
in de kopgevels verwerkt.

de gevels bestaan uit baksteen met 
een rood tot roodbruine genuanceerde 
kleur
de kopgevels zijn bijvoorkeur voorzien 
van hout
details in de gevels hebben een uitge-
sproken lichte en/ of donkere kleur
de daken zijn of voorzien van kerami-
sche pannen in een rode kleur of voor-
zien van een rieten kap
de bijgebouwen bestaan uit baksteen 
of hout of een combinatie van beide

Aansluiting met het maaiveld
Vanwege de lage ligging van het terrein 

−

−

−

−

−

Deelgebied 2. De Herenboeren
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Eenvoudig schild of zadeldak Oneven gevelindeling Gevel loopt in het dak door Bijgebouwen liggen duidelijk terug

Historisch voorbeeld van een herenhuis Een eenvoudige gevelindeling geeft een 
rustig beeld

Dit wordt versterkt door het doorlopen van 
de gevel in het dak

Het beeld van de straat wordt bepaald 
door de eenvoudige vorm van de gebou-
wen, bijgebouwen zijn duidelijk naar 
achteren geplaatst
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Deelgebied 3. De Herenhuizen

De Commanderiestraat – Herenhuizen

De woningen langs de Commandriestraat 
vormen de inleiding tot het landhuis. De 
vrijstaande woningen zijn op een rooilijn 
geplaatst en begeleiden de laan naar het 
landhuis. De herenhuizen langs de Com-
manderiestraat hebben een voorname 
uitstraling en bestaan uit bakstenen ge-
vels met een verticale indeling.

Rooilijn
De woningen aan de Commanderiestraat 
benadrukken het formele karakter van de 
Commanderie. Om dit te versterken staan 
de woningen op een rooilijn.

1 rooilijn ter begeleiding van de Com-
manderiestraat en -laan
de woningen staan met hun represen-
tatieve gevel aan de straat
de voortuin is 5m diep

Bouwvolume
De Commanderiestraat maakt deel uit 
van de Molenbiotoop. Dit betekent dat 
de woningen dichter bij de molen lager 
moeten zijn dan woningen die verder van 
de molen af liggen. Om de lage woningen 
toch een statig karakter te geven, staan 
de woningen met hun brede zijde naar de 
straat.

−

−

−

de woningen bestaan uit 1,5 tot 2 la-
gen met een kap (afhankelijk van de 
molenbiotoop)
de woningen bestaan uit een rechthoe-
kige plattegrond

Dakvorm 
De woningen hebben een eenvoudig za-
del dak of schilddak, waarbij het dak of 
logische wijze uit het volume voortkomt.  
Ter benadrukking van het statige karakter 
van de woningen volgen dakkapellen de 
ritmiek van de gevel en  wordt aandacht 
besteed aan de goot/ daklijst.

dakkapellen volgen de structuur van de 
gevelindeling
grote overstekken worden vermeden
aandacht wordt besteed aan de dak-
lijst/ goot

Gevelopbouw/ decoratie
De woningen hebben een klassieke ver-
ticale gevelopbouw met een duidelijke 
ritmiek om het statige karakter te bena-
drukken. 

de gevels hebben een formele opbouw
de gevelindeling is verticaal, met een 
oneven parcelering (3,5 of 7)
de gevel mag in het dak doorlopen
de entree ligt aan de voorzijde en ligt  
bijvoorkeur terug ten opzichte van de 
voorgevel rooilijn

−

−

−

−
−

−
−

−
−

Voorbeelden van verschillende manieren om de re-
latie van gevel en dak vorm te geven
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Woningen staan op rooilijn Haag als erfgrens Parkeren op eigen terrein

De gebouwen staan op een rooilijn een geven de straat een 
formele sfeer

Hagen als erfafscheidingen versterken het rus-
tige beeld in de straat

Het aanzicht van de gebouwen bepaalt het beeld, voor de ge-
bouwen wordt niet geparkeerd
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Deelgebied 3. De Herenhuizen

Kleur- en materiaalgebruik
De woningen vormen de inleiding van de 
Commanderie. Op de woningen langs de 
Commanderiestraat is dan ook hetzelf-
de materialen en kleurenpalet als op de 
Commanderie

de gevels bestaan uit baksteen of stuc 
en hebben een rood tot roodbruine ge-
nuanceerde of witte kleur  
dakkapellen, erkers, serre etc. zijn op 
een lichte wijze vormgegeven en be-
staan hoofdzakelijk uit staal, zink, glas 
en/of hout
details in de gevels hebben een uitge-
sproken lichte en/ of donkere kleur
de daken zijn voorzien van zink of van 
keramische pannen in een antraciete 
of bruine kleur.

Relatie met het maaiveld 
De begane grond mag zich boven het 
maaiveld verheffen om het statige karak-
ter van de woningen te benadrukken

de woningen kunnen worden voorzien 

−

−

−

−

−

van een souterrain dat maximaal 1,2 m 
boven maaiveld uitsteekt 
het hoogteverschil tussen maaiveld en 
de begane grond kan door middel van 
een trap worden vormgegeven

Erfafscheidingen
Om het groene karakter van de laan te 
versterken en de eenheid binnen de laan 
te bewaren, zijn de woningen voorzien 
van een haag

de voortuinen zijn voorzien van een 
haag

Parkeren
Om het groene beeld van de bomenlaan 
niet te verstoren worden slechts voor be-
zoekers op informele wijze parkeerplaat-
sen in de openbare ruimte aangelegd. De 
inwoners zijn verplicht op eigen erf te 
parkeren. 

per woningen worden minimaal 2 par-
keerplaatsen op eigen terrein gereali-
seerd

−

−

−
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schilddak oneven verdeling

Gevel loopt in dak door duidelijke daklijst

kademuur en gebouw

terras boven water

De entreepartij van het hoofdgebouw mag naar 
voren springen en in het dak doorlopen

Het hoofdeiland mag omringt worden door een 
tuinmuur, deze muur loopt door in de gevels

Natuurstenen details 
voor de bijzondere ge-
bouwen

Het hoofdgebouw mag in de zichtas een erker op 
de bovenliggende verdieping hebben
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De Commanderie - het Landhuis

De Commanderie is het centrum van het 
plangebied en heeft een formele opzet. 
De Commanderie bestaat uit een hoofd-
gebouw met verschillende bijgebouwen, 
waarbij de bebouwing de ruimte duidelijk 
begrenst. Kenmerkend voor Commande-
rie is het ‘oprijzen’ bebouwing uit het wa-
ter, waarbij de kademuren ongemerkt in 
de gevels doorlopen. De bebouwing van 
de Commanderie bestaat uit bakstenen 
gevels met een verticale indeling en na-
tuurstenen details.

Rooilijn
Voor de Commanderie wordt een formele 
sfeer nagestreefd, waarbij gebouwen de 
ruimte afbakenen. Om dit te bereiken 
staan de gebouwen op een rooilijn:

de gebouwen staan op de aangegeven 
rooilijn
de gebouwen vormen de ruimte, de 
ruimte tussen de gebouwen is beperkt

Bouwvolume
De Commanderie bestaat uit een combi-
natie van gebouwen waarvan de hiërar-
chie verschilt. Dit verschil in hiërarchie 
komt tot uiting in de volumeopbouw van 
de gebouwen. Binnen de Commanderie 
worden de volgende gebouwen of ge-
bouwgroepen onderscheiden.

−

−

a. Hoofdgebouw:
het gebouw bestaat uit een eenvou-
dige rechthoekige plattegrond
het gebouw bestaat uit 2 hoge lagen 
met een (afgeknotte) kap
het gebouw is voorzien van een plint of 
souterrain

b. De noordvleugel
het gebouw bestaat uit een eenvou-
dige rechthoekige of u-vormige plat-
tegrond
het gebouw bestaat uit 2 lagen met 
een kap

c. Zuidvleugel / bijgebouwen op het voor-
plein

de gebouwen hebben een eenvoudige 
rechthoekige of l-vormige plattegrond
de gebouwen bestaan uit 1 laag met 
een kap, waarvan een klein gedeelte uit 
2 lagen met een platdak mag bestaan

d. Kapel op het hoteleiland
de kapel bestaat uit een torenspits met 
achterschip

e. De Brouwerij op het voorplein
de brouwerij bestaat uit 1 a 2 lagen 
met een kap
in de zichtas van de commanderiestraat 
bestaat de brouwerij uit een slanke to-
ren van 3 lagen met een kap

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Dakvorm 
De Commanderie is een verwijzing naar 
het verleden. Om deze verwijzing kracht 
bij te zetten zijn alle gebouwen voorzien 
van kappen met een traditionele vorm. 

het hoofdgebouw is voorzien van een 
schilddak of zadelfak
de kapel bestaat uit zadel of schilddak
de overige gebouwen zijn voorzien van 
een eenvoudig zadeldak
in alle daken mogen dakkappelen wor-
den opgenomen

Bijgebouwen en aanbouwen
De Commanderie is een samenspel van 
een hoofdgebouw met verschillende bij-
gebouwen. Om dit samenspel niet te ver-
storen, hebben de gebouwen geen bijge-
bouwen en aanbouwen. Een uitzondering 
hierop vorm het hoofdgebouw dat van-
wege zijn bijzondere positie in het plan 
zijn entree mag benadrukken en het uit-
zicht over het water mag benutten.

het hoofdgebouw heeft een naar voren 
springende entreepartij die doorloopt 
in het dak
slechts het hoofdgebouw mag aan de 
waterzijde (oostzijde) voorzien zijn van 
een overkragend terras, erker of bloe-
menraam

Gevelopbouw/ decoratie
Het verschil in hiërarchie tussen de ge-

−

−
−

−

−

−

Deelgebied 4. Het Landhuis
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zadeldak eenvoudige ritmiek in gevel afwisselend licht en donkere details gebouwen staan op een rooilijn

De gevels van de bijgebouwenhebben sobere opzet met een 
duidelijke ritmiek in de gevelopeningen, waarbij grote en 
kleinere openingen elkaar afwisselen

Voorbeeld voor de brouwerij, waarbij een deel van de kap 
plaatsgemaakt heeft voor een kopgevel

Als bindend element kan de noord-
vleugel voorzien van een arcade 
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bouwen wordt versterkt door de vorm-
geving van de gevels. Over het algemeen 
hebben het hoofdgebouw en de bijzon-
dere gebouwen een rijkere geveldecoratie 
dan de overige gebouwen die een sobere 
gevel opzet kennen.

het hoofdgebouw, de brouwerij en de 
kapel hebben gevels met een formele 
opzet en een duidelijke verticale rit-
miek
het hoofdgebouw en de brouwerij heb-
ben een zichtbare daklijst 
In het kruispunt van de zichtlijnen mag 
het hoofdgebouw voorzien zijn van 
een toren

de overige gebouwen hebben sobere 
opzet met een duidelijke ritmiek in de 
gevelopeningen, waarbij grote en klei-
nere openingen elkaar afwisselen
buitenruimtes en balkons van de bij-
gebouwen op het hoofdeiland kunnen 
door middel van een arcade worden sa-
mengevoegd
de sobere opzet van de gevels geeft de 
ondergeschiktheid van de gebouwen 
ten opzichte van het hoofdgebouw 
weer

Kleur- en materiaalgebruik
De Commanderie was een versterkt kloos-
ter. Om deze defensieve achtergrond te 

−

−

−

−

−

−

benadrukken bestaan de gebouwen van 
de Commanderie uit steenachtige, harde 
materialen.

de gevels bestaan stuc of uit baksteen 
met een rood tot roodbruine genuan-
ceerde kleur
het terras van het hoofdgebouw en 
de dakkapellen van het hoofdgebouw 
en de brasserie zijn op een lichte wijze 
vormgegeven en bestaan hoofdzakelijk 
uit staal, zink, glas en/of hout
het hoofdgebouw, de brasserie en de 
kapel mogen worden voorzien van na-
tuurstenen details
details in de gevels hebben een uitge-
sproken lichte en/ of donkere kleur 
de daken zijn voorzien van keramische 
pannen waarbij de kapel, het hoofdge-
bouw en de brasserie zich in kleur van 
de andere gebouwen onderscheiden

Relatie met het maaiveld 
Het hoofdgebouw neemt de centrale 
plaats in. Om deze plaats te benadrukken 
mag de begane grond boven maaiveld lig-
gen en bereikbaar zijn via een trap. 

het hoofdgebouw ligt door de aanwe-
zigheid van een souterrain verhoogd 
boven het maaiveld
gebouwen die op de waterlijn staan 
hebben dezelfde materialisering als de 
kademuur
het hoofdgebouw mag aan de oostzij-

−

−

−

−

−

−

−

−

de een terras hebben dat over het wa-
ter uitkraagt.

Erfafscheidingen
De Commanderie is als eenheid opgezet. 
Om deze eenheid te versterken mogen de 
individuele gebouwen onderling gekop-
peld worden door middel van een tuin-
muur met een poort bij de hoofdentree. 
Erfafscheidingen aan de pleinzijdes zijn 
ondenkbaar.

op het hoofdeiland mogen de gebou-
wen onderling gekoppeld worden door 
een tuinmuur. 
eventueel kan de toegang tot het hotel 
eiland worden voorzien van een gede-
coreerd (spijlen) hek
de gebouwen staan direct aan het plein 
en hebben geen erfafscheidingen

Parkeren
De verblijfskwaliteit van de pleinen staat 
bij de vormgeving van de pleinen voorop. 
Geparkeerde auto’s passen niet in dit 
beeld 

de pleinen zijn vrij van geparkeerde au-
to’s
parkeren vindt plaats onder het plein 
of op de daarvoor bestemde parkeer-
terreinen

−

−

−

−

−

Deelgebied 4. Het Landhuis
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1. Historisch kader 2. Formeel stelsel
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Openbare ruimte
De openbare ruimte is het bindende ele-
ment tussen de verschillende deelgebie-
den. Bij de beeldvorming voor de openba-
re ruimte is ervoor gekozen om net als bij 
de bebouwing de contrasten tussen een 
formele en een informele uitstraling op 
te zoeken. Anders dan bij de bebouwing 
wordt er bij de beschrijving van de open-
bare ruimte niet gewerkt met deelge-
bieden maar met ruimtelijke elementen 
die een ruimtelijk stelsel vormen. Voor 
de openbare ruimte worden de volgende 
drie stelsels onderscheiden:

Het Historisch kader, bestaande uit:
de bestaande bomenlanen
het Oldenzaalsvoetpad
de oevers van de vijvers

−
−
−

Het formele stelsel van de Heren, bestaan-
de uit:

de nieuwe lanen
de pleinen en kaden
het parkeren

Het informele stelsel van de Boeren, be-
staande uit: 

de Molenbeek
de ontsluitingsweg
(inrichting openluchtmuseum)

Alvorens de verschillende deelgebieden 
te beschrijven, wordt eerst het materiaal- 
en kleurenpalet voor de verhardingen en 
de uitstraling en hoogte van de verlichting 
voor de gehele openbare ruimte beschre-
ven. Op deze wijze wordt de samenhang 
tussen de bebouwing en de verschillende 
stelsels behouden. 

−
−
−

−
−
−

3. Informeel stelsel

Openbare Ruimte algemeen -  3 Stelsels
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Openbare ruimte algemeen - Verhardingen

Verharding
Voor de verhardingen in het plangebied 
wordt voorgesteld om voor het informele 
stelsel van de boeren gebruik te maken 
van gebakken klinkers en natuursteen-
keien in een rode en grijze tint. Voor het 
formele stelsel van de Heren wordt voor-
gesteld gebruik te maken van halfverhar-
dingen, gebakken klinkers en natuursteen 
in grijze tinten. Voor het historisch kader 
zullen zowel materialen uit het palet van 
de boeren als uit het palet van de heren 
gebruikt worden. 

1. GRIJZE TINTEN VAN NATUURSTEEN, GEBAKKEN KLINKERS EN HALFVERHARDING 2. RODE GEBAKKEN KLINKERS EN NATUURSTEENKEIEN

Verhardingen GRIJZE NATUURSTEEN EN HALFVERHARDING GEBAKKEN KLINKER EN NATUURSTEEN KEIEN
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Openbare ruimte algemeen - Verlichting

Verlichting
De vormgeving van de verlichtingsarma-
turen en de hoogte van het lichtpunt is 
sfeer bepalend. Om fragmentatie van het 
plangebied te voorkomen wordt voorge-
steld om de vormgeving van de lichtmas-
ten tussen de verschillende stelsels op el-
kaar af te stemmen. Bij de uitwerking zal 
gezocht moeten worden naar de juiste 
mate van variatie. Gedacht kan worden 
om verschillende masten toe te passen en 
deze dezelfde kleur te geven, de verschil-
lende masten familie van elkaar te laten 
zijn of slechts 3 soorten masten voor het 
geheel toe te passen. Om de karakter ver-
schillen tussen de deelgebieden te bena-
drukken is het echter wel belangrijk de 
hoogte van de lichtbron te variëren. Voor-
gesteld wordt om de twee lanen naar 
de Commanderie te voorzien van hogere 
masten van 5 a 6m hoog die de formele 
uitstraling van de laan versterken. De an-
dere wegen en paden (zoals het Olden-
zaalsvoetpad, de bestaande laan en het 
weg van het woongebied) krijgen masten 
van 4 tot 4,5 meterhoog. De lage masten 
dragen bij aan het verblijfskarakter van 
het gebied. Afhankelijk van de inrichting 
van de twee pleinen en de vormgeving 
van de gebouwen, zal gekozen kunnen 
worden voor extrahoge masten, bolder 
verlichting of verlichting aan de gevel.

Verlichting 

1. PAALTOP 4 TOT 4,5 m 2. BOLDERS 3. UITGANGER 5 TOT 6 m 4. SCHIJNWERPERPOTS

PAALTOP 4,5 M BOLDERS UITHANGER 6 M SCHIJNWERPERSPOTS



1

2

1

3

3

4

2

4

4

0 20 100 m60

COMMANDERIEVoorlopig Ontwerp en Beeldkwaliteit 2012 OOTMARSUM74

Bomen BESTAANDE LAAN NIEUWE LAAN HOUTWAL GEMENGDE BOMEN

1. BESTAANDE LAAN 2.NIEUWE LAAN 3. HOUTWAL 4. GEMENGDE BOMEN

Bomen
De bestaande eikenlaan in het gebied zijn 
een grote kwaliteit en worden dan ook 
behouden. De bomen maken deel uit van 
het historisch kader en vormen een mooie 
neutrale overgang naar de omgeving en 
beide stelsels. Om het verschil tussen het 
formele en informele stelsel te benadruk-
ken is er voor het formele stelsels gekozen 
voor laanbeplantingen. De bomen van de 
lanen hebben een duidelijke vorm en op-
vallende bloeiwijze, waardoor het statige 
karakter van de laan wordt versterkt. De 
boombeplantingen van het informele 
stelsel hebben meer een losse opzet en 
boeren achtergrond. Zo wordt er gewerkt 
met houtwallen op de overgang naar het 
water en als afscherming tussen deelge-
bieden. Langs de beek wordt fruitbomen, 
wilgen en elzen geplant. Het afwisse-
lende beeld draagt bij aan het vriende-
lijke karakter van het woongebied en het 
openlucht museum. 
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Openbare ruimte algemeen - Bomen
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AALAAAAAALA N /N /N //N  VO VOVOOETPETPETPETPTPTPETPPADADADDDDDDDDAAAAD LAAAAAALAAAAAAALAAAAAAALALLAALALAA N /N /N /N /N /N // BBBRBRB  BBB UUGUUGUGUGUGUUUUUUUGUGVIJV VERER W WEST VIJV VERR WEST VVIJV VERR OOOSST CCCCCCCOMCC AAAAAANDANA ERIE EEILANDND LAALAALAAAAAALAAAAA N /NNN N /N /NNN  VOVV ETPE ADA DE DE BRABRARAKEKE

A-A Profiel bestaande bomenlaan B-B Profiel brug in bestaande bomenlaan C-C Profiel bestaande bomenlaan tussen de vijvers en De Brake

Foto van de bestaande laan aan
De Brake

Foto van de bestaande laan tussen 
de twee vijvers

Referentiebeelden van de inrichting van de historische lanen; grijze tinten versterken het formele 
karakter van het gebied
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Het Historisch kader

Het historisch kader zijn de nog aanwe-
zige landschappelijke elementen van de 
Commanderie. Deze elementen vormen 
het kader waarin het plan wordt geplaatst 
en hebben veelal een sterke relatie met 
de omgeving. Het uiterlijk van deze ele-
menten blijft grotendeels hetzelfde maar 
wordt aangepast op de vormgeving van 
het nieuwe plan.

De bestaande bomenlanen
De bestaande bomenlanen zijn relicten 
van de voormalige Commanderie tuin. De 
bestaande bomenlanen zijn veelal veran-
kerd in de structuur van Ootmarsum. De 
aanpassingen zijn erop gericht om de uit-
straling en het gebruik te verbeteren. 

Bestaande laan in het verlengde van de 
Wildbaan

de bestaande bomen worden behou-
den
het wandelpad wordt voorzien van een 
nieuwe halfverharding in een licht grij-
ze of lichtgele tint
in de zichtlijn van het hoofdgebouw en 
het molenhuisje wordt een brug in de 
laan geplaatst
de paaltop armaturen worden vervan-
gen voor nieuwe

Bestaande lanen bij de van Bevervor-
destraat en de Wildhof

de bestaande bomen worden behou-
den
het wandelpad wordt voorzien van een 
nieuwe halfverharding in een licht grij-
ze of lichtgele tint
de achtertuinen van de kavels worden 
ingeplant met heesters

−

−

−

−

−

−

−

Historisch kader - Bestaande bomenlanen

LAALAAN /N / VVOETPAD BRUGG LAAAAN / VOETPTPAD

A A

B B

C

C

D-D Profiel bestaande bomenlaan met nieuwe brug  tussen de twee vijvers

D

D

Schema historisch kader
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E-E Profiel Oldenzaalsvoetpad ten noorden van de Commanderiestraat F-F Profiel Oldenzaalsvoetpad ten zuiden van de Commanderiestraat

Een klinkerverharding geeft een landelijke 
uitstraling

Referentie voor het Oldenzaalsvoetpad. De weg is smal, de tuinen zijn 
voorzien van hagen en verschillende bomensoorten zorgen voor een ont-
spannen beeld

In het profiel worden smalle bermen met 
(fruit)bomen opgenomen
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Het Oldenzaalsvoetpad
Het Oldenzaalsvoetpad is één van de twee 
wandel verbindingen van de stadsweide 
naar het centrum. Het beeld dat voor het 
Oldenzaalsvoetpad wordt nagestreefd is 
dat van een smalle informele klinkerweg. 
Daar waar ruimte is worden bloesembo-
men geplant

Smalle klinkerweg van 4.5m breed. 
Gemêleerde klinkers
Daar waar het profiel ruimte laat wor-
den kleine verschillende soorten bloe-
sembomen geplant
Langs de weg worden lichtmasten van 
maximaal 4.5m hoog geplaatst om het 
kleinschalige karakter te versterken

De oevers van de vijvers
De vijvers zijn een combinatie van be-
staande en nieuwe waterpartijen. De wa-
terpartijen zorgen ervoor dat er afstand 
naar de Commanderie wordt gecreëerd. 
Om het verschil tussen de stenige Com-

−
−
−

−

Historisch kader - Oldenzaalsvoetpad

manderie en de groene omgeving te ver-
sterken, krijgen de vijvers groene oevers. 
Deze oevers zijn niet overal hetzelfde 
maar bestaan uit grastaluds, beplante ta-
luds of plasbermen met een kruidlaag.

de oevers van de vijvers hebben een ta-
lud
vanwege een afwisselend beeld wor-
den de oevers ingeplant met gras, 
bodembedekkers, houtwallen of een 
kruidlaag
bij de vormgeving van de taluds is reke-
ning gehouden met de peilverschillen 
die in de vijver kunnen optreden

−

−

−

E
E

F
F

Schema historisch kader
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G-G Profiel Woonstraat met daarnaast de Molenbeek

De slingerende weg geeft het woon-
gebied een landelijke uitstraling

Hagen als erfafscheidingen begeleiden de weg en benadruk-
ken het groene beeld van het woongebied

De Molenbeek wordt begrensd door groene oevers en begeleid de straat 
als smalle waterloop
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Informeel stelsel - De  Ontsluitingsweg en Molenbeek

Het informele stelsel van de Boeren

Het informele stelsel van de Boeren be-
nadrukt de landelijke uitstraling van het 
woongebied en het openlucht museum. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte 
wordt gebruik gemaakt een losse opzet 
met gebogen paden, een gevarieerde be-
planting en zachte overgangen. 

De Molenbeek
De Molenbeek is een van de twee beken 
die vroeger de vijvers van de Commande-
rie voedde. Het beeld dat voor de Molen-
beek wordt nagestreefd is dat van een na-
tuurlijke beek met helder water. Om dit 
beeld te kunnen bereiken krijgt de beek 
een getoogd profiel. Het getoogde profiel 
maakt het mogelijk bij gemiddelde water-
standen de stroomsnelheid van het water 
hoogte te houden. Bij hoge waterstanden 
biedt het profiel voldoende ruimte om het 
water af te kunnen voeren. De Molenbeek 
heeft groene taluds waar langs op strate-
gische plekken bomen en oevervegetatie 
is geplant. 

de Molenbeek krijgt en getrapt profiel
de Molenbeek wordt een heldere beek 
met stromend water
de oevers zijn groen en op strategische 
plekken voorzien van oevervegetatie

−
−

−

in de berm en het talud zijn bomen ge-
plant

de ontsluitingsweg
De ontsluitingsweg van het woongebied 
draagt het karakter van een historische 
klinkerweg in een villa wijk. De weg is 
ongeveer 5 tot 5,5 m breed en heeft geen 
voetpaden en opstaande trottoirbanden. 
Tussen de met hagen omzoomde tuinen 
en de weg ligt een groene berm. De weg 
wordt verlicht met dezelfde lage paaltop 
armaturen als langs het Oldenzaalsvoet-
pad

gebakken klinker 
paaltop armaturen van 4 tot 4,5 meter 
hoog
geen voetpaden en opstaande trottoir-
banden
groene bermen langs de wegen

−

−
−

−

−

G

G

Schema informele stelsel van de boeren



Nieuwe wegen en paden wordt op dezelfde manier vormge-
geven als bestaande paden in het gebied

Het bestaande hekwerk wordt ook in het nieuwe deel voort-
gezet

De Molenbeek blijft op dezelfde loctie liggenHet openluchtmuseum kan worden uitgebreid met een krui-
dentuin
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Informeel stelsel - Routing Openluchtmuseum

Schema informele stelsel van de boeren

Voorstel nieuwe route voor het openlucht museum

Openlucht Museum
De hoofdentree van het openluchtmu-
seum verschuift van de noordzijde naar 
zuidzijde van het terrein en door de uit-
ruil van gronden ontstaat er een com-
pacter terrein. Dit biedt de mogelijkheid 
de bestaande looproute in het terrein te 
verbeteren. In het ontwerp wordt voorge-
steld om aan de oostzijde van het terrein 
één of twee nieuwe erven toe te voegen. 
Deze kunnen aangesloten worden op de 
bestaande looproute. Omdat de ruimte 
tussen het zuidelijke entree erf relatief 
royaal is, wordt voorgesteld deze ruim-
te in te richten met een kruiden- of een 
gewassen tuin. Eenzelfde uitbreiding is 
mogelijk ten westen van de dierenweide. 
Hier kan een tweede dierenweide wor-
den aangelegd of een gewassentuin. De 
vormgeving van deze nieuwe elementen 
moet aansluiten op de bestaande inrich-
ting van het openlucht museum. 

Inrichting
uitgegaan wordt van een open inrich-
ting bestaande uit gras en bomen. het 
gebruik van hagen en hekken vindt op 
een beperkte schaal plaats
de nieuwe paden worden op dezelfde 
manier vormgegeven als de bestaande 
paden in het gebied. Dit betekent een 
combinatie van klinkerverharding en 
keien.
de bestaande dierenweide kan worden 
uitgebreid. Voor de uitbreiding zal een-
zelfde hek moeten worden toegepast
de kruiden- en gewassentuin moeten 
de landelijk inrichting van het terrein 
ondersteunen

−

−

−

−

BESTAANDE GEBOUWEN

TOEGEVOEGDE GEBOUWEN

ERVEN

KRUIDENTUINEN, WEIDEN

MUSEUMROUTE INGANG VAN HET MUSEUM
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J-J Profiel van het verlengde van de CommanderiestraatH-H Profiel van het bestaande deel van de Commanderiestraat

De nieuwe lanen vormen de zichtassen naar de centrale 
ruimtes van het plangebied - de commanderie

De kastanjes geven in het voorjaar 
een bijzonder beeld aan de lanen en 
een poort verbijzondert de entree

Grijze tinten en de beperkte keuze van straat-
meubilair leveren een rustig een formeel beeld



K

K

L

L
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Het formele stelsel van de Heren

Het formele stelsel van de Heren bena-
drukt de voorname uitstraling van de 
Commanderie. Bij de inrichting van de 
openbare ruimtes wordt er gebruik ge-
maakt van strakke vormen, heldere patro-
nen en rechte lijnen. Om eenheid tussen 
de verschillende onderdelen van de Com-
manderie te behouden wordt gebruik ge-
maakt van één materialenpalet voor alle 
onderdelen

De nieuwe lanen
Vanaf de Oldenzaalsestraat worden twee 
nieuwe lanen naar de Commanderie aan-
gelegd. De zuidelijke laan verbindt het 
parkeerterrein op de stadsweide visueel 
met de Commanderie. De laan begint 
met een poort en eindigt met een pier in 
het water. De tweede laan vormt de toe-
gang tot de Commanderie en wordt op 
het openbare plein beëindigd door de ka-
pel. Om de lanen te laten opvallen in de 
groene omgeving wordt voorgesteld een 
opvallende boomsoort te gebruiken en 
de verharding van de laan te verbijzon-

Formeel stelsel - De nieuwe Lanen

deren. Voor het landschappelijke beeld is 
het belangrijk dat de bomen in een gras-
berm worden geplant eventueel met een 
haag op de overgang naar de woningen 
of het parkeerterrein. De verlichting van 
bomenlaan versterkt de hoogte van de 
bomenlaan. De masten zijn dan ook 6m 
hoog.

gedacht wordt aan kastanjes of bloe-
sembomen
de verharding kan bestaan uit een 
combinatie van twee kleuren klinkers 
of klinkers met een natuursteen
de verharding heeft een licht gele of 
licht grijze tint
de bomen staan in groene bermen, tus-
sen de berm en de verharding worden 
geen trottoirbanden aangelegd
als begrenzing van de laan met het par-
keerterrein of de tuinen kan een haag 
worden geplant
de zuidelijke laan begint met een poort 
bij de Oldenzaalse straat en eindigt 
met een uitkijkpunt in de vijver

−

−

−

−

−

−

H

H

J

J

Schema formeel stelsel van de heren
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L-L Profiel nieuwe laanK-K Profiel nieuwe laan aan de Oldenzaalsestraat

De commanderie gebouwen staan aan het einde van de zichtas van de 
nieuwe laan 

De laan eindigt als houten pier in de vijver 

Hagen benadrukken het formele karakter van de 
laan
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Formeel stelsel - De nieuwe Lanen
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De opzet van het plein wordt versterkt door een geometrisch patroon in 
de verharding

Grijze en licht gele tinten verbinden de onderde-
len van het formele stelsel

Het verhard oppervlak van het plein geeft ruimte 
voor terrassen

Het plein wordt begeleid van de rooilijnen en 
bomen

Lichtmasten geven het 
plein een openbare uit-
straling

De stadsbeek loopt als waterelement over het 
plein

Het plein loopt als trappartij naar het water
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De pleinen
De pleinen zijn de ruimtes van samen-
komst voor de Commanderie en tonen te-
gelijker tijd de grandeur van het kasteel. 
De pleinen hebben een open, rustige in-
richting met enkele solitaire bomen, waar-
door de gebouwen goed tot hun recht ko-
men. Beide pleinen verschillen van elkaar 
waarbij het openbare plein grotendeels is 
verhard om ruimte te geven aan terras-
sen en bezoekers van de Commanderie, 
het openluchtmuseum en de brouwerij. 
Het besloten plein heeft een ingetogen 
groene indeling met gazons, hagen en 
lage bloeiende planten. Op beide pleinen 
speelt het water een rol. Op het openbare 
plein is de stadsbeek vormgegeven als 
een vijverreeks. Door het hoogteverschil 
in het terrein is het mogelijk het water-
peil van de stadbeek op het plein hoogte 
te leggen. 

Formeel stelsel - De Pleinen

Openbaar plein
het plein is grotendeels verhard
De verharding op het plein heeft een 
licht gele of grijze tint
op het plein zijn terrassen aanwezig
het plein heeft een verhardingspatroon 
van verschillende soorten materialen 
in dezelfde tint, waarbij de materialen 
verschillen in textuur en grootte.
op het plein zijn enkele solitaire bomen 
geplant
de stadbeek is vormgegeven als een 
vijverreeks of cascade 
trappartij naar het water

−
−

−
−

−

−

−

BRUG BESB LOTEN PLEINOPEOP NBANBAAR AR PLEPLEININPPPAPPPARP KEERRENNN

M-M Profiel openbaar plein

M

M

Schema formeel stelsel van de heren
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De twee pleinen worden verbonden door een houten brug De tuinen van de commanderie hebben een formele opzet

De inrichting bestaat uit verhard oppervlaktes naast groe-
nenelementen

Grijze en licht gele tinten verbinden de onderdelen van het formele stelselDe verlichting met lage bolders 
geeft het plein een uitnodigende 
uitstraling



91

Besloten plein
de inrichting van het plein is open en 
bestaat naast verharding uit strak 
geschoren gazons, hagen, bloeiende 
planten en kruiden
op het plein zijn enkele solitaire bomen 
geplant
op het plein wordt een vijver met fon-
tein aangelegd
tussen beide pleinen is een houten 
brug aanwezig

−

−

−

−

Formeel stelsel - De Pleinen

N

N

CCCCCOMC MANDERIE HOOFDGEBOUWWWWWWBESLOOOOTTEN PLEIN / COMMMMMMM ANNNNNDERIE TTTTTTUINU ENBRUBRUG NNAARA  HET EILAANDND

N-N Profiel besloten plein met commanderietuinen voor het hoofdgebouw

Schema formeel stelsel van de heren
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O-O Profiel noordelijke kade commanderie eiland P-P Profiel zuidelijke kade commanderie eiland

Referentie
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De kaden
Het beeld dat voor de Commanderie wordt 
nagestreefd is dat van een landhuis dat 
uit het water oprijst. Om dit te bereiken 
is het hoofdeiland rondom voorzien van 
kademuren. De materialen van de kade 
muren hebben een sterke verwantschap 
met de gebouwen van de Commanderie. 
Bij voorkeur bestaan ze uit dezelfde bak-
steen. De kade van het openbare eiland 
tussen beide pleinen wordt als getrapte 
oever uitgevoerd, waardoor het water be-
leefbaar wordt gemaakt

Formeel stelsel - De Kaden

de pleinen zijn voorzien van kade mu-
ren
de kades bestaan uit een genuanceer-
de rode of roodbruine baksteen
de oever van het openbare plein, uit-
kijkend naar het besloten plein wordt 
uitgevoerd als getrapte oever.
daar waar bebouwing of tuinmuur ont-
breekt, is de kaden voorzien van een 
stalen hekwerk

−

−

−

−

COMMAAAAANAA DERERIE HOOOFDGEBOUW BESSTAATAAAAAAAAANDNDNDDNDNDDEDENDDDDENDNDDDDDNDDEDDDDDD L LALAAAAAANANANN ANN NANANNNANAAN / B/ BBBB/ BBBBBBBRUGRUGRUGRURRRU MOLENHUISVIJIJVERV  WEEST VIJVER OOOSTT

Q-Q Profiel hoofdgebouw als kade aan de vijver R-R Profiel molenhuis aan de vijver

Q

Q

O

R

O

P

P
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Het parkeerterrein heeft door de parkeervakken uit verstevigd gras en de 
omgevende bomen een groene uitstraling

Enkele bomen op het parkeerterrein versterken 
het groen beeld

De nieuwe laan is de centrale drager die vanuit 
het parkeerterrein naar de commanderie leidt

Het parkeerterrein naast het openbaar plein ligt  
achter de bebouwing

Hagen zorgen voor een scheiding tussen het parkeerterrein en de omge-
ving

De hoogteverschillen in het gebied worden ge-
bruikt om de zicht op het parkeerterrein te beper-
ken
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Het parkeren
Het parkeren op de stadsweide en achter 
het openbare plein maakt onderdeel uit 
van de formele inrichting van de Com-
manderie. Omdat het parkeerterrein van 
de stadsweide alleen op bepaalde tijden 
volledig vol zal staan is er voor gekozen 
om (een gedeelte van) het parkeerter-
rein om alleen de rijbanen verhard uit te 
voeren en de het gras onder de parkeer-
plaatsen te verstevigen. Als het terrein 
niet gebruikt heeft het een groene uit-
straling en blijft de stadsweide zijn naam 
eer aan doen. Het parkeerterrein achter 
het openbare plein wordt functioneel in-
gericht waarbij de materialen passen bij 
de materialen van de Commanderie. Het 
parkeerterrein wordt van de openbare 
ruimte afgeschermd door een hag met 
bomen of door een houtwal

Parkeerterrein stadsweide
maximaal 4 toegangen vanaf de laan 
tot de drie parkeer gebieden
rijbaan verhard in den lichtgrijze of 
licht gele verharding
parkeervakken van verstevigd gras
de parkeervelden worden omgeven 
door een haag

Parkeerterrein achter het openbare plein
functionele indeling
verhardingsmaterialen passend bij de 
Commanderie
parkeerterrein afgeschermd van de 
openbare ruimte door middel van een 
haag of houtwal

−

−

−
−

−
−

−

Formeel stelsel - Het Parkeren

Schema formeel stelsel van de heren
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