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BOUWKAVEL

Dieckertsweg 4,  Ambt Delden

Kadastrale gemeente:  Ambt Delden
Burgerlijke gemeente:  Hof van Twente
Sectie:    G
Nummer:   3386
Kadastralegrootte:  2890 m2

Bron:  PDOK

Locatie - luchtfoto
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Situatie - nieuw

Hogedijk 12

SCHUURWONING
750 m3

Erfinrichtnigsplan Dieckertsweg 4 Ambt Delden
Betreft de beoogde erfinrichting incl. de situering van de woning met bijgebouw.

Nieuw te bouwen (schuur)woning

Nieuw aan te planten gemengde haag
Gemeng bosplantsoen, 3-jarig, 
maat 60-100, 125 st. 

Assortiment:
Zomereik (Quercus robur)
Ruwe berk (Betula pendula)
Beuk (Fagus sylvatica)
Hazelaar (Corylus avellana)
Krentenboom (Amelanchier lamarckii)
Inlandse vogelkers (Prunus padus)

Nieuw aan te planten solitairen
Zomereik (Quercus Robur),
maat 10-12 met kluit, 2 st. 

Bestaande landschappelijke 
beplanting

Nieuw aan te planten solitairen
Zomereik (Quercus robur), 
maat 10-12 met kluit, 3 st. 

Bijgebouw

Nieuw aan te planten 
boomgaard
Hoogstam fruitbomen, 
maat 10-12 met kluit, 6 st. 

Kadastrale grens

Grens bouwblok

Titel tekening 
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De planlocatie bevind zich binnen hett lanschapstype "OUde 
Hoevenlandschap". De ambitie hier is het kleinaschlige, 
afwisslende landschap vanuit de verpsreid liggende erven een 
ontwikkelings impulst te geven. 

Het ontwikkelingsprespectief op deze locatie is "Wonen en 
werken in het kleisnchalige mixlandschap". 
De ambitie "voorbouwen aan de kenmerkende structuren van 
het agrarische cultuurlandschap" staat hier voorop waarbij 
rekening gehouden wordt met een zichtbaar en beleefbaar 
mooi landschap. 

Dit erfinrichtingsplan draagt bij aan behoud en 
accentueering van de oude structuren. 

Dieckertsweg 4 Ambt Delden
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Impressie - voorzijde

BIJGEBOUW
150m2

SCHUURWONING
750 m3
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Impressie - achterzijde
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Referentiebeelden - architectuur 
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Referentiebeelden - architectuur 
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Architectuur

Massa en vorm

• De hoofd nokrichting staat voornamelijk dwars op de weg.
• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdvolume.
        

Gevelkarakteristiek

• De bebouwing heeft een representatieve gevel richting openbare ruimte.
• Voor de gevel kan gebruik worden gemaakt van metselwerk en hout in gedekte / 
aardkleurige tinten.
• Ter verbijzondering kunnen delen van de gevel in afwijkende materialen of kleuren 
worden gemaakt, bijvoorbeeld wit stucwerk.
• De daken worden gedekt met een gebakken pan, zonnepanelen of riet.



 


