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De overige gronden binnen het plangebied worden ingericht met groen, verkeers- en waterhuishoudkundige 

voorzieningen, waaronder een wadi langs de Stokmansveldweg waarin het overtollige hemelwater zal worden 

opgevangen. Daarnaast wordt binnen het plangebied voorzien in een speelvoorziening. Het voorliggende 

stedenbouwkundige plan is, gelet op de omliggende woonomgeving, passend qua opzet en sluit aan op de 

kenmerken van het gebied (ruimere kavels en woningtypen). Gelet op het vorenstaande wordt gesteld dat het 

plan leidt tot een stedenbouwkundig verantwoord beeld. Voor een nadere toelichting op de 

stedenbouwkundige aspecten wordt verwezen naar het stedenbouwkundig plan opgenomen in bijlage 1 bij 

deze toelichting. In de volgende paragraaf zijn sfeerbeelden opgenomen van de beeldkwaliteit. 

3.2 Beeldkwaliteitsparagraaf 
De nieuwbouw op het voormalige terrein van RV Rijssen zal naadloos bij de omliggende woongebieden 

aansluiten. De inrichting van de openbare ruimte en het overgangsgebied naar de bebouwing zal voor een 

belangrijk deel de expressie en samenhang van het nieuwbouwdeel en aansluiting op de omgeving bepalen.  
 

Voor de herontwikkeling gelden de volgende uitgangspunten: 
1. Nieuwe bomen langs Pelmolenweg zoals aan de overzijde, rekening houdend met de molenbiotoop, 
2. Langs de Wierdensestraat worden de laanbomen en ondergroei gehandhaafd, 
3. In de Stokmansveldweg worden enkele beeldbepalende eiken gehandhaafd en enkele (kleinere) 

bomen (3a) toegevoegd, 
4. In de Stokmansveldweg wordt openbaar groen ingericht, 
5. Het hele ontwikkelgebied wordt omzoomd door een rode beukenhaag en een voortuin.  

 

Hoogte voorzijde kavel:  
· 0,80 meter (i.v.m. uitzicht), zijkanten kavel: 2,00 meter hoog. 

 

Figuur 3.2  Beeldkwaliteitstekening samenhangende groenstructuren (Bron: Breen Stedenbouw) 
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Wat betreft de hoekaccenten kan gesteld worden dat een gebouw op de hoek van de straat in grote mate de 

identiteit van het gebied bepaald. Bij de ontwikkeling van het voormalige terrein van RV Rijssen krijgen de 

hoekwoningen een ‘gezicht’ naar beide aangrenzende straten. De woningen langs de Wierdensestraat 

(nummers 1 in onderstaande afbeelding) zullen twee lagen hoog worden met een kap en verbijzonderingen 

naar de twee straatzijdes. De woningen op de hoek bij de Stokmansveldweg (nummers 2 in onderstaande 

afbeelding) zullen ook worden voorzien van een verbijzondering door middel van een aan- of uitbouw. 

In de geest van de Gebiedsvisie Stokmansveld geldt dat de twee-onder-een-kapwoningen langs de 

Wierdensestraat (nummers 3 in onderstaande afbeelding) asymmetrisch worden vormgegeven. Hiermee 

wordt de individualiteit van de woningen benadrukt. 

 

Figuur 3.3  Beeldkwaliteitstekening accenten (Bron: Breen Stedenbouw) 
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Figuur 3.4  Sfeerimpressie + beoogde indeling van de woningen op het voormalige RV-Terrein (Bron: Breen Stedenbouw) 

 


