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Wilt u meer weten?

Janos Boros

Terugblik

Janos Boros

Afgelopen jaar hebben wij geadviseerd
over belangrijke plannen die het aanzien
van Mook blijvend zullen bepalen en naar ik
hoop ten goede! Van de projecten Groesbeekseweg/Kon. Julianastraat, Rijksweg 84,
de versterking van de Maaskade en andere
plannenn doen wij verslag en laten wij onze
inbreng zien.
Voor elke planvorming, zeker in bovengenoemde gevallen, is een vroegtijdige dialoog
essentieel. Zowel met inwoners alsook met
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is vroeg-

Vanuit een ‘ja, mits’ houding kijk ik naar
plannen en tracht ik initiatiefnemers en
ondernemers te stimuleren om mooie plannen te maken. Plannen die bijdragen aan
hun individuele (woon)wensen én aan de
gemeentelijke ambities voor een goede
omgevingskwaliteit van Mook en Middelaar. Een win-win situatie. Het gemeentelijk
welstandsbeleid helpt daarbij als objectieve
leidraad.
Deze houding sluit aan bij de Omgevingswet, die begin 2021 in werking treedt en zijn
schaduw vooruit werpt. Onder deze wet krijgen intiatiefnemers meer ruimte, maar ook de
verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en omgevingskwaliteit, waarvoor

straks een algemene zorgplicht gaat gelden.
De zorg voor een goede omgevingskwaliteit
is straks een verantwoordelijkheid van zowel
overheid als burgers.
Telkens weer merk ik dat een goede ruimtelijke kwaliteit begint in de RO fase, waar
plaatsing en omvang worden bepaald.
Kwaliteit krijgt vorm door de ambities van
de opdrachtgever en de vaardigheden van
de ontwerper. Kwaliteit ontstaat als al deze
seinen op groen staan. Maar bovenal is het
mensenwerk en spelen ambities, kunde en
communicatie een belangrijke rol. De goede
samenwerking met de ambtelijke organisatie
heeft in veel gevallen daartoe bijgedragen.
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit
jaarverslag en kom het graag eens toelichten
tijdens een wandeling voor raadsleden.
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tijdig overleg gevoerd. Als adviseur van uw
gemeente hecht ik zeer aan een dialoog en
begeleiding. Een goede dialoog biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om hun wensen
en belangen kenbaar te maken en om gezamenlijk te zoeken naar een goede omgevingskwaliteit. Over het algemeen hebben
initiatiefnemers best oog voor de gebouwde
omgeving en hechten zij meer aan een zorgvuldige, persoonlijke benadering dan aan
snelheid.

Nieuwbouw zorgcomplex met starters- en patiowoningen

Een nieuw hart voor Mook
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Nieuwbouw zorgcomplex met starters- en patiowoningen

3 | Plan 2016

In het verslagjaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en daarmee ook de maximale stedenbouwkundige contouren.
In een motie roept de gemeenteraad partijen op om bij de uitwerking
te streven naar een dorpse uitstraling.
Na diverse besprekingen tussen ontwikkelaar/architect Coenders
(FAME Architecten) en de rayonarchitect alsook met de CRK commissie, waarbij laatstelijk ook inwoners aanwezig waren, heeft het
plan zich positief ontwikkeld.
In het definitieve plan leggen de starterswoningen door de 2-laagse
opbouw met overstekend dak in een jaren ‘30 architectuur een verbinding met het tegenover gelegen café de Schans en met de vrijstaande
woningen aan de Rijksweg. Het zorgcomplex met binnengebied heeft

onder invloed van onze advisering een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. De aanvankelijke blokvorminge uitstraling heeft plaats
gemaakt voor een meer kleinschalig en vriendelijk ogende architectuur met dakdelen. Het binnengebied is openbaar toegankelijk en
ademt door de groene inrichting een prettige sfeer.
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2 | Plan juni 2018

In het laatste stadium was de advisering erop gericht om te voorkomen dat bezuinigingen zouden leiden tot een (forse) devaluatie van
de architectuur, de bouwvorm en het openbare beeld in het binnengebied. De omgevingsvergunning is medio 2018 aangevraagd en
inmiddels verleend.

Aanbevelingen
Spooronderdoorgang snelfietspad
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−− Begin 2021 treedt de omgevingswet in
werking. Veel gemeenten zijn al begonnen met het implementatieplan of het
opstellen van een Omgevingsvisie. Bij de
omgevingsvisie gaat het ook om het vastleggen van de kernkwaliteiten en omgevingswaarden. De CRK en/of Gelders
Genootschap ondersteunen graag bij
het vastleggen van de ambities voor ruimtelijke kwaliteit.
−− Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke regie en betrokkenheid. Om een
goed beeld te krijgen van ons advieswerk
nodigen wij u graag uit voor een bezoek
aan het mandaat of een commissievergadering.
−− De Rijksweg is hét visitekaartje van Mook
en Middelaar. Gezien de hoge beeldambities die de gemeente Mook en Middelaar hier koestert, is het wenselijk een
beeldvisie te ontwikkelen als kader voor
toekomstige initiatiefnemers.
−− Graag lichten wij het jaarverslag toe in
de vorm van een wandeling of excursie.

Project versterking Maaskade

Naar een veiligere en aantrekkelijkere
rivierzone
1 | Zone kadermuur

2 | Nieuwe situatie

3 | Gerooide tuinen

4 | Deelgebied A handvorm donkerrood en deelgebied B en C, vormbak donkerrood

Mook en Middelaar

Jaarverslag 2017

Project versterking Maaskade

5 | Bepalen steenkeuze

Vanuit de CRK is in eerste instantie aangedrongen op het maken van
een totaalbeeld. Met zijn meer dan 400 meter lengte vormt de kademuur het grootste bouwwerk van Mook met een behoorlijke impact
op het dorps- en Maasbeeld.
De overleggen met het Waterschap en architect Olieslagers zijn
constructief verlopen.
Gedurend het plan- en overlegproces met de rayonarchitect zijn
diverse kwaliteitslagen gemaakt. Zo hebben de muren aan weerszijde
van de kerk een geleidelijkere afbouw gekregen (van 3 naar 4 stappen) en is de knip tussen het historische deelgebied en andere deelgebieden op een meer logische plek gelegd en duidelijk gemarkeerd.
De lichtarmaturen en muurtoevoegingen zijn in tweede instantie van
een zwarte coating voorzien.
Omdat voor de uitstraling en het beeld vanaf de rivier de steenkeuze
en uitvoering sterk bepalend zijn, is samen met de architect middels
mockups gezocht naar een goede steen- en voegkeuze. Voor het historische deel is een donkere handvormsteen in dikformaat met grijze
voeg gekozen in een wildverband gemetseld. De uitstekende penan-

Mook en Middelaar

Jaarverslag 2017

De Maaskade voldoet niet aan de norm van één overstorming in de 50
jaar. In het kader van de dijkversterking hebben de gemeente Mook
en Middelaar en het waterschap Peel en Maas samen door MTD
landschapsarchitecten een herinrichtingsvisie laten opstellen om
de veiligheid, de uitkijk van bewoners en de aantrekkelijkheid van de
rivierzone te behartigen.
De visie schetst de gewenste beeldkwaliteit en gebruikswaarde en
biedt voor de beoordeling van plannen naast de welstandsnota een
aanvullend inspirerend toetsingskader.

ten en de uitstekende rollaag aan de bovenzijde zorgen voor geleding
en appeleren samen met de steenkeuze aan een historisch beeld.
Voor de buitenste delen is een strakke vormsteen gekozen met een
antraciete voeg in wildverband, die bestaande tinten benaderen.
Hier is omwille van een rustig rivierbeeld door de CRK en architect
afgeweken van de lichte baksteen zoals die in de visie voor deelgebied 2 was gesuggereerd en van het extreme steenonderscheid
tussen deelgebied 2 en 3.

Ontwerp
Architectenburo Olieslagers, Nieuw-Bergen

Herontwikkeling Rijksweg 84

Een nieuwe hoeksteen voor
het Raadhuisplein
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Herontwikkeling Rijksweg 84

3 | Druk overleg tijdens workshop

De verpauperde aanblik van het vm. winkelpand Centra aan het
Raadhuisplein vormt al lang een doorn in het oog. Zeker nu het Raadhuisplein door de herinrichting is opgewaardeerd, springt het extra
uit de toon. Om het dorpshart te verfraaien heeft de gemeente voor
een voortvarende aanpak gekozen. Het pand is verworven, partijen
zijn uitgenodigd om een bieding te doen en er zijn kaders en ambities
voor herontwikkeling opgesteld. Bewoners zijn uitgenodigd om te
participeren. Op basis van de input uit de workshops met bewoners,
ambtenaren en onze adviseurs, is door het Gelders Genootschap een
ambitiedocument opgesteld. Daarin zijn de eisen en wensen m.b.t. de
functie, de bouwmassa en de vormgeving van het toekomstig gebouw
vastgelegd en zijn voorts inspiratiebeelden aangereikt. Voor de tus-

sentijd, de tijd tussen sloop en realisatie, is de locatie tijdelijk ingericht
als parkeerplaats.
Inmiddels hebben verkennende gesprekken geleid tot selectie van
een geïnteresseerde partij. De eerste ontwerpschetsen voor de
nieuwbouw zijn met de rayonarchitect besproken en zien er veelbelovend uit.
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2 | Enig achterstallig onderhoud

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
Vlnr | Henk Vreeswijk, Janos Boros, Anton Vermeulen
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Voorzitter
Henk Vreeswijk,
wethouder gemeente Scherpenzeel
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. Janos Boros, GG
Stedenbouwkundige/architect
Anton Vermeulen
Landschapsarchitect
mevr. ir. Aditi Kho, GG (op afroep)
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA, GG
Ambtelijke ondersteuning
Herman Gerrits

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 61 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 83% ter plekke
van een positief advies voorzien, mede
dankzij vooroverleg.
−− Voor 17% was een wijziging nodig,

waarvan het gros in tweede instantie
positief is beoordeeld.
−− De voltallige commissie kwam 2 maal
bijeen.
−− Er is geen gecombineerd welstandsen monumentenadvies uitgebracht.

Herontwikkelingen

Twee Supermarkten
1 | Oude toestand Rijksweg

2 | Nieuwe toestand Rijksweg

3 | Oude toestand Plus

4 | Nieuwe toestand Plus
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5 | Nieuwe toestand Plus
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In 2017 is ingestemd met de nieuwbouw van een supermarkt aan de
Rijksweg 121 te Mook. Hoewel niet ideaal, laat het bestemmingsplan
vestiging van een supermarkt hier toe. En dat vormt uitgangspunt voor
de welstandsbeoordeling. Het plan heeft mede door de advisering
een fikse kwaliteitsslag ondergaan, waarbij de bestaande bebouwing
in tweede instantie uitgangspunt is geweest voor de nieuwbouw en
de inpassing van het lagere bekapte deel. Ook de inrichting van het
parkeerterrein heeft door de groene omzoming, de toevoeging van
bomen aan de zijde van de Rijksweg en door beperking van de reclame gaandeweg een upgrading gekregen.

Mede onder invloed hiervan heeft de achtergelegen Plus plannen
ontwikkeld voor de opwaardering van de supermarkt. Daartoe is de
lichtstraat ingekort en deels intern ontmanteld, zijn enkele winkelunits
met de ingang aan de buitenzijde gesitueerd, is de gedateerde vormgeving vernieuwd met o.a. een donkere dakrand met delen in houtlook
en is de reclame afgestemd beter op de gevels. Hoewel het kale parkeerterrein helaas buiten de plannen is gehouden kon welstandshalve
worden ingestemd met het verbeterplan.
Ontwerp Rijksweg 121
Driessen Architectuur
Ontwerp Plus
WNS Architecten

