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Geert Jan Jonkhout

Terugblik
overigens ook om continue afstemming met
de ambtelijke organisatie, wat afgelopen jaar
prima is verlopen.

Grotere ontwikkelingen en beleidsnotities
zijn ter advisering of consultatie voorgelegd
aan de voltallige commissie.
Geert Jan Jonkhout is architect en secretaris /deskundige van de CRK

Met dit jaarverslag blikt de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit terug op onze advisering
in 2017. Daarmee krijgt u een impressie van
de plannen en ruimtelijke ontwikkelingen
waar de CRK bij betrokken was. Namens de
commissie heeft de gemandateerde rayonarchitect het grootste deel van de plannen
voor zijn rekening genomen.

Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar,
waarin wederom sprake was van een groeiend aantal plannen en adviezen. Het geeft
voldoening om telkens door dialoog en
begeleiding initiatiefnemers uit te nodigen
kwaliteit te leveren. Daarbij is kwaliteit maatwerk, de gemeente geeft zelf aan wat voor
een gebied of plek wenselijk is. Voor mij is
dat het vertrekpunt en verken ik met initiatiefnemers de mogelijkheden. Dat vraagt

Woningen Harderweide (ontwerp Geesink Weusten architecten)
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Fietstocht met raadsleden, met bezoek aan Horlosebrink

Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke
regie en betrokkenheid van de raad.
Voor de CRK was de fietstocht met raadsleden door Harderwijk op 21 september 2017,
derhalve een uitgelezen kans om met elkaar
in gesprek te gaan. Daarbij is onder meer een
bezoek gebracht aan Harderweide, Tonsel
en Horlose Brink. Zo konden raadsleden zien
hoe het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de
praktijk functioneert.

Oude stadhuis

Een nieuw leven voor een belangrijk
monument
1 | Huidige toestand oude stadhuis

2 | Visualisatie nieuwe vestibule
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Oude stadhuis

3 | Nieuwe voorgevel

Het historische stadhuis van Harderwijk krijgt een nieuwe bestemming. Op dit moment zit er in het pand een popschool. Het voornemen
is om het pand zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek en er
een `huiskamer van de stad‘ van te maken. Ook wil de gemeente dat de
bijzondere 18de-eeuwse raadszaal onder geconditioneerde omstandigheden beter en vaker toegankelijk is. Voorafgaand en tijdens de
planvorming zijn talrijke onderzoeken uitgevoerd, die bijgedragen hebben aan een grondiger historische, bouwkundige en materiële kennis
van het gebouw en de belangrijkste interieurelementen, waaronder
de 18de-eeuwse afwerking van de raadszaal. Er was bij de CRK veel
waardering voor de ambitie, inspanningen en voorstellen om het oude
stadhuis tot een nieuw huis voor de stad te maken.
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“Er was bij de CRK veel
waardering voor de
ambitie, inspanningen en
voorstellenom het oude
stadhuis tot een nieuw
huis voor de stad
te maken.”
De restauratie en het toegankelijker maken van de raadszaal zijn
bijzonder waardevolle initiatieven. Ook anderszins bevat het plan
voorstellen om het gebruik van het pand door een breder publiek
te intensiveren.

Ontwerp en afbeeldingen
MIR architecten

Aanbevelingen
In het verslagjaar is de nieuwe Welstandsnota 2017 vastgesteld, die een actualisatie is
van de huidige welstandsnota 2013 en meer
ruimte biedt voor kleine bouwwerken en voor
het ambtelijk afdoen van bouwplannen.

−− In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is het streven naar
goede omgevingskwaliteit, waarbij maximaal ruimte wordt gegeven aan initiatiefnemers. Wat die kwaliteit precies inhoudt
en hoe je dat organiseert, staat straks in
een gemeentelijke omgevingsvisie en
omgevingsplan. Dat geldt ook voor ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
De CRK biedt graag haar expertise aan
om mee te denken over de wijze waarop
de Harderwijker omgevingskwaliteit vorm
zal krijgen onder de Omgevingswet.
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−− Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke regie en betrokkenheid van de raad.
Om een goed beeld te krijgen van ons
werk nodigen we u graag van harte uit om
het mandaatoverleg van de rayonarchitect
en/of monumentenadviseur, of een commissievergadering bij te wonen.

De Harder

Herontwikkeling
1 | Impressie Themacentrum N302
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De Harder

2 | Impressie Themacentrum N302

Al enige jaren bestaan plannen voor de herontwikkeling van het
gebied rond De Harder, waarbij wordt uitgegaan van een multifunctioneel concept met grootschalige detailhandel, een supermarkt en
appartementen. In 2017 zijn de plannen verder uitgewerkt en meermalen besproken met de CRK. Het uiteindelijke plan gaat uit van
meerdere `zwevende‘ blokvormige volumes tegen een achterwand,
die tevens dienst doet als geluidswering voor de erachter gelegen
woningen. Het geheel is met zorg ontworpen en zal naar verwachting
een hoogwaardig visitekaartje zijn voor Harderwijk, bij binnenkomst
van de stad vanaf de Flevoweg.
Ontwerp
Mies Architectuur
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“Het geheel is met zorg
ontworpen en zal naar
verwachting een
hoogwaardig visitekaartje
zijn voor Harderwijk,
bij binnenkomst van de
stad vanaf de Flevoweg.”

Bastion/Kiekmuur

Centrum ontwikkelingen
1 | Impressie Bastion / Kiekmuur
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Bastion/Kiekmuur

2 | Restauratie bastionvoet

Door de aanleg van de nieuwe binnenhaven als onderdeel van de
Waterfrontplannen, is de voet van een voormalig bastion en zeetoren
op de hoek van de Havendam en Strandboulevard blootgelegd.
Inmiddels is begonnen met de restauratie en de reconstructie van
de voormalige kiekmuur, met authentieke rode bakstenen en gele
IJsselsteentjes, waarmee de voet van de voormalige zeetoren
gemarkeerd wordt.
Op deze manier wordt de cultuurhistorische waarde tastbaar
en geeft deze plek een extra dimensie aan het Boulevardgebied.
De CRK heeft hiervoor meerdere malen constructief overleg
gevoerd met de architect over de wijze van restaureren en de
vormgeving van de opbouw.
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“Op deze manier wordt
de cultuurhistorische
waarde tastbaar en geeft
deze plek een
extra dimensie aan het
Boulevardgebied.”

Ontwerp en afbeeldingen
Johan Hofman architect

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers

Het gros van de plannen werd behandeld door
de mandaatcommissie, bestaande uit Geert
Jan Jonkhout, Jeany den Hartog en Ab de
Haas. Eind 2017 is de overgang ingezet naar
een nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,
waarin de welstandscommissie en monumentencommissie samengevoegd zijn.
De samenstelling van deze commissie is
als volgt:
Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit
Geert Jan Jonkhout
zijn 225 plannen behandeld, deels in aanwezigheid
Burgerlid						
van de aanvrager of ontwerper.
Jeany den Hartog
−− Van deze plannen werd 77% ter plekke van een
Burgerlid namens Herderewich			
positief advies voorzien.
Piet Stellingwerf
−− Voor 23% was een wijziging nodig.
Adviseur cultuurhistorie				
−− De voltallige commissie behandelde in totaal 1 plan.
Jeroen Westerman
−− Voor 17 plannen brachten wij een gecombineerd
Ambtelijke ondersteuning			
welstands- en monumentenadvies uit.
Marc Bouw
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Mandaatcommissie tot eind 2017, met vlnr Ab de Haas (burgerlid), Jeany den Hartog (burgerlid), Geert Jan Jonkhout (rayonarchitect)
Voorzitter
Jolanda Reitsma-Buitenweg
Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect
Geert Jan Jonkhout
Architect						
John van Dijk
Landschapsarchitect				
Sandra Schuit
Burgerlid						
Jeany den Hartog
Burgerlid (vervangend) 				
Ab de Haas
Adviseur cultuurhistorie				
Jeroen Westerman
Ambtelijke ondersteuning			
Marc Bouw

Postkantoorlocatie Johanniterlaan

Stedenbouwkundig beraad
1 | Impressie architectonische uitwerking appartementengebouw Johanniterlaan
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Postkantoorlocatie Johanniterlaan

2 | Impressie vanaf de Selhorstweg
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In het ‘stedenbouwkundig beraad’ slaan de gemeentelijk stedenbouwkundigen samen met de CRK de ruimtelijke piketpalen bij
grotere ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de ontwikkelingen die in
2017 meermalen tijdens dit beraad aan de orde kwamen, betrof de
herontwikkeling van de postkantoorlocatie aan de Johanniterlaan,
nabij de belangrijke rotonde Hoofdweg – Verkeersweg.
Tijdens dit beraad werden meerdere stedenbouwkundige modellen besproken, waarbij vanuit de stedenbouwkundige context kon
worden meegegaan met een hoogteaccent (ca. 9 lagen) nabij de
rotonde. Na overleg met omwonenden is uiteindelijk gekozen voor
een L-vormige bouwmassa met appartementen en een hoekaccent

van vier lagen. Dit plan is inmiddels, in de loop van 2018 architectonisch verder uitgewerkt.

Ontwerp en visualisatie
4D Architecten

