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TeruGblik
Janos BoRos

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier bij-
gedragen aan de omgevingskwaliteit van 
Gennep. 
Als adviseur ruimtelijke kwaliteit leg ik 
daarbij de nadruk op dialoog en begelei-
ding. Kwaliteit ontstaat immers vaak vanuit 
een goed gesprek. Ik merk dat er steeds 
meer mensen op gesprek komen om hun 
plannen toe te lichten en om daarover in 
vooroverleg van gedachten te wisselen. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatoverleg 

van advies voorzien. Vanuit een ‘ja, mits’’ 
houding tracht ik burgers en ondernemers 
te stimuleren om mooie plannen te maken. 
Plannen die bijdragen aan hun individu-
ele (woon)kwaliteit én aan de ambities 
en de gezamenlijke omgevingskwaliteit 
van Gennep. Deze houding anticipeert 
in feite op de Omgevingswet, die medio 
2020 in werking treedt. Onder deze wet 
komt er een algemene zorgplicht voor een 
goede omgevingskwaliteit en wordt dit 
een verantwoordelijkheid van overheid en 
burgers. 
Zo‘n werkwijze geeft veel voldoening, 
schept draagvlak en levert ook resultaat 
op. De voorbeelden in het jaarverslag 
vormen daarvan slechts een beperkte 
weergave. Van groot tot klein heb ik plan-
nen naar een hoger, soms ook acceptabel, 
niveau getild. Ruimtelijke kwaliteit laat zich 
niet enkel afmeten aan monumenten en 
grote projecten, maar zit ‘m vaak ook in de 
kleine ingrepen, die samen opgeteld, het 
straatbeeld behoorlijk kunnen beïnvloe-
den. Ruimtelijke kwaliteit begint in de RO 
fase, waar omvang, plaats en typologie 
worden gekozen. In de gemeente Gennep 
is het kwaliteits denken inmiddels goed 
ingebed in het vroegtijdig overleg met de 
afdeling RO, het landschapbeleid en het 
LKM-beleid. Een samenhangend vroeg-
tijdig kwaliteitsbeleid is ook in de geest 
van de Omgevingswet. Maar bovenal 

blijft het mensenwerk en tellen ambities, 
kunde en communicatie. Zonder de 
goede samenwerking met de ambtelijke 
organisatie is dit niet mogelijk. 
Graag licht ik het jaarverslag toe tijdens 
een excursie voor de raadsleden.

Janos BoRos is aDviseuR RuimteliJKe Kwaliteit van De CRK

ja
ar

ve
rs

la
g

G
en

n
ep

20
16



ZanDstRaat 44

De bouw trekt aan en dat was te mer-
ken aan het aantal en de omvang van 
bouwplannen en overleggen. Naast 
een gestage stroom kleine plannen, die 
tezamen een heuse impact hebben op 
het omgevingsbeeld, zijn er weer meer 
woningen ontwikkeld (Logterbos en 
Pagepark) alsook voor bedrijfsvestigin-
gen. In beide woongebieden wordt zeer 
verschillend ingestoken op beeldkwali-
teit. In het Logterbos ligt de nadruk op de 
kwaliteit van de openbare ruimte, bij het 

Pagepark daarentegen op de architectuur 
die geïnspireerd op stationsbouw inzet 
op levendige gevels met aandacht voor 
ornamentiek. 

In de historische stad zijn enkele projec-
ten m.b.t. openbare ruimte gerealiseerd, 
waarover later meer. Daarnaast speelden 
er ook enkele verdichtingsvraagstukken, 
zoals aan de Zuid-Oostwal 6,6a en de 
Zandstraat 44-Zuidwal. Beide projecten 
zijn door de crisis gestagneerd en komen 

nu tot hernieuwde ontwikkeling. Daarbij 
speelt maatwerk tussen programma en 
de karakteristieke waarden van gebied en 
object een belangrijke rol. Bij de locatie 
Zandstraat was naast waardering om te 
komen tot een opwaardering ook sprake 
van volledige sloop van het karakteris-
tieke pand, hetgeen niet strookt met de 
uitgangspunten van cultuurhistorie, de 
welstandsnota en het geldende BKP 
Hart voor Gennep. In het advies is bepleit 
de stedenbouwkundige korrel, de voor-
gevel en het kapbeeld meer in tact te 
laten en de architectuur/opbouw aan de 
Zandstraat laten verschillen van de 
achterbouw aan de Zuidwal. 

Sinds 2017 wordt onder de noemer 
advies ruimtelijke kwaliteit op vrijwil-
lige basis advies verstrekt over de 
kwaliteit van bouwplannen die wel-
standsvrij zijn. Dit sluit aan op een behoef-
te die er leeft in Gennep. Tevens vindt 
reeds in een pril stadium van planvorming 
overleg plaats tussen de afdeling leefom-
geving (RO en stedenbouw), architecten 
en de adviseur ruimtelijke kwaliteit. Bij het 
verlenen van vrijstelling van het bestem-
mingsplan is de ruimtelijke kwaliteit een 
van de vaste wegingsgronden. 
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1 | BestaanDe toestanD

verbouw woning onderkant 5a

reviTalisaTie karakTerisTieke panden
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In de gemeente Gennep is het in prin-
cipe niet mogelijk om nieuwe woningen 
in het buitengebied toe te voegen. In het 
bestemmingsplan buitengebied is echter 
een uitzondering gemaakt voor objecten 
die in het bestemmingsplan zijn aange-
merkt als karakteristiek pand. Hiermee is 
aangegeven dat behoud van deze objec-
ten vanuit het oogpunt van cultuurhisto-
rie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit 
van belang is. In een waardenstelling is 
omschreven welke cultuurhistorische 

waarden aanwezig zijn. De commissie 
heeft in 2016 meerdere initiatieven voor 
herstel van karakteristieke panden ter 
advisering voorgelegd gekregen.  
In samenwerking met eigenaren en hun 
adviseurs wordt gekeken hoe zeer verval-
len objecten kunnen worden opgeknapt 
en aangepast tot een eigentijds woon-
huis, waarbij de historische karakteristiek 
gehandhaafd blijft. Deze ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat historisch waardevolle 
gebouwen nieuw leven in wordt geblazen. 

Het historische gebouw wordt weer een 
blikvanger en identiteitsdrager voor de 
omgeving!

Ontwerp: 
Andre van der Velden (LENZ architecten) 

2 | nieuwe linKeRZiJGevel 3 | nieuwe vooRGevel
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De gemeente Gennep is in 2016 voort-
varend begonnen met de implementatie 
van de Omgevingswet. Daartoe zijn voor-
lichtingsbijeenkomsten georganiseerd 
en is de aanpak met de raad besproken. 
Eind 2016 is gestart met de implementatie 
van de omgevingsvisie. Streven is om de 
omgevingsvisie eind 2018 te laten vast-
stellen door de gemeenteraad met een 
breed draagvlak onder de bewoners. Daar-
bij is gekozen voor een vorm van samen-
werking waarbij een brede samenstelling 

avn de samenleving invloed heeft op het 
proces en het resultaat (co-design). De 
omgevingsvisie zorgt ook voor een integra-
lesamenhang tussen de diverse beleids-
thema’s. Omgevingskwaliteit vormt daarbij 
een rode draad. De gemeente kiest daarbij 
voor een onderscheidend ambitieniveau.

Er is nog een lange weg te gaan voor  
alles in lijn is met de Omgevingswet.  
De gemeente Gennep heeft al belangrijke 
stappen gezet, waarbij de cultuuromslag 

aandacht krijgt. Op dit moment is er al 
een cultuurveranderingstraject gaande 
onder de naam ‘de gemeente dat ben ik’. 
Op basis van uitnodiginig en participatie 
worden bewoners zoveel mogelijk betrok-
ken bij de omgevingsvisie. Bij de kwali-
teitsborging rond de implementatie van 
de omgevingswet is het Gelders Genoot-
schap in de persoon van de Janos Boros 
betrokken. 

aan de slaG 
meT de 

OmGevinGsweT!
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nieuwbouw appartementen

verdichTen meT kwaliTeiT

1 | stRaatGevel eeRste plan 2 | ReChteRZiJGevel eeRste plan 3 | stRaatGevel tweeDe plan 4 | ReChteRZiJGevel tweeDe plan

ja
ar

ve
rs

la
g

G
en

n
ep

20
16



nieuwbouw appartementen

verdichTen meT kwaliTeiT

De bouwvergunning voor twee stadswo-
ningen op deze locatie is nooit gereali-
seerd. Initiatiefnemer wenst in afwijking 
van het bestemmingsplan een apparte-
mentencomplex realiseren. In het steden-
bouwkundig advies is ruimte geboden om 
aansluiting te zoeken bij een grotere maat 
van de bestemming ‘centrum 5’ in plaats 
van de bestemming ‘wonen’. Echter wel 
onder voorwaarde dat in bekappings-
beeld en beeldkwaliteit een overtuigend 
ontwerp wordt ontwikkeld. Daartoe is 

tweemaal overleg gevoerd met de advi-
seur ruimtelijke kwaliteit van de CRK.  
Het resultaat is in de schetsen zichtbaar.
Het ontwerp heeft een duidelijke kwali-
teitssprong gemaakt hetgeen een afwij-
king van het bestemmingsplan billijkt. 
De bouwvorm wordt in tweede instantie 
duidelijk afgerond door een volwaardige 
kap dat door de vrije ligging aan de rech-
terzijde vanuit de openbare ruimte goed 
zichtbaar is. De indeling aan de straat 
strookt nu met de achterliggende functie 

van parkeerruimte en bovenwoningen en 
laat een duidelijkere overgang zien naar de 
linker belendende bebouwing. De archi-
tectuur is meer sprekend geworden met 
aandacht voor detail en materiaal zoals 
de hardstenen plint. De witte gevelkleur 
knipoogt naar de bebouwing op de hoek 
met de Zandstraat. 

Ontwerp: 
Van Overbeek, architectenbureau 

5 | BestaanDe toestanD ZuiD-oostwal 6, 6a
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inrichting voorterrein st. martinuskerk & Kunstwerk het Genneper huis

parTiculier iniTiaTief

1 | nieuw vooRteRRein KeRK & BestaanDe vooRteRRein pastoRie 2 | inRiChtinG vooRteRRein 3 | eeRste plan RotonDe 4 | tweeDe plan RotonDe
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 inrichting voorterrein st. martinuskerk & 

Kunstwerk het Genneper huis 

parTiculier iniTiaTief

Gennep kent sinds enige tijd de mogelijk-
heid van adoptie van rotondes. Rotondes 
worden geadopteerd in ruil voor reclame 
en onderhoud. Op initiatief van IJsbrand 
Roovers is op de rotonde in de Rijksweg 
bij de afslag Gennep een kunstwerk ont-
wikkeld dat verwijst naar het Genneper 
Huis. De initiatiefnemer heeft op eigen 
initiatief de adoptant zo ver gekregen de 
aanwezige vrachtwagenbanden gevuld 
met afrikaantjes te vervangen door een 
abstracte sculptuur in Cortenstaal. 
Vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwali-
teit wordt dit particulier initiatief dat strekt 
tot een opwaardering van de rotonde ten 
zeerste ondersteund. De sculptuur heeft 
een cultuurhistorische verwijzing naar 
de plek en markeert met de opstand en 
het groene kroonwerk in het platte vlak 
op spannende wijze de afslag naar Gen-
nep. Jammer dat de provincie Limburg als 

wegbeheerder niet bereid was het dictaat 
van betonnen borden met de Limburgse 
vlag te laten vervallen of te beperken ten 
gunste van het kunstwerk. En jammer dat 
niet kon worden ingestemd met de toe-
passing van Cortenstalen randen om het 
kroonwerk scherp uit te drukken. Nood-
gedwongen zijn taxushagen toegepast 
om de contour van het vestingwerk van 
het Genneper Huis uit te drukken. Een 
ander voorbeeld van particulier initiatief 
is de herinrichting van het voorterrein van 

de St. Martinuskerk. M.b.v. crowdfunding 
zijn gelden opgehaald om het voorterrein 
beter toegangkelijk te maken voor rol-
stoelgebruikers en minder validen. M.b.v. 
ledverlichting wordt bijgedragen aan de 
duurzaamheid. De herinrichting bete-
kent ook een transformatie van het oude 
voorterrein, dat evenals de monumentale 
kerk van architect Nico van der Laan was 
ingedeeld volgens de maatprincipes van 
de Bossche School. De vraag rijst wel 
hoe is omgegaan met die principes?

5 | KunstweRK het GennepeR huis
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Voorzitter
Henk Vreeswijk
wethouder Scherpenzeel
Adviseur ruimtelijke kwaliteit 
ir. Janos Boros
Gelders Genootschap
Stedenbouwkundige
ir. Peter Thole
Landschapsarchitect
mevr. Aditi Kho
Gelders Genootschap
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp
Gelders Genootschap
Ambtelijke ondersteuning 
mevr. Wilma Thoonen
Jelmer Hasper - Onder mandaat van de adviseur  

ruimtelijke kwaliteit zijn 86 plannen 
behandeld, vaak in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 95% ter plekke 
van een positief advies voorzien, mede 
dankzij vooroverleg. 

- Voor 5% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde 

geen plannen.

- Voor 3 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en  
monumentenadvies uit.

GennepeR molen

samensTellinG 
crk

2016 in cijfers
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1 | nieuw pRofiel BRuGstRaat 2 | ouDe toestanD toRenstRaat 3 | nieuwe ZanDpooRt 4 | nieuwe toestanD toRenstRaat

opgeleverd

reGie Openbare ruimTe
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5 | Jan linDeRsplein met KunstmuuR

In het afgelopen jaar zijn diverse inrich-
tingsprojecten inzake openbare ruimte 
opgeleverd, waarbij de gemeente Gennep 
als opdrachtgever regie voert. De Toren-
straat, het plein voor de vm. pastorie van de 
oude St. Martinuskerk, het St. Norbertus-
pad inclusief brug over de gracht, de her-
profilering van de Brugstraat en de aanleg 
van een vlonder over de Niers zijn enkele 
voorbeelden. En de resultaten mogen best 
gezien worden. Ze laten zien dat de hoge 
ambities van de gemeente Gennep, waar-
bij cultuurhistorie een inspiratiebron is, 
lonend zijn en resultaat opleveren.  

De stad is daarmee nog aantrekkelijker 
geworden! Bijzonder fraai is de inrich-
ting van het Jan Lindersplein, waarbij de 
oude vorm van de Zandpoort voelbaar 
en zichtbaar is gemaakt in een halfronde 
hardstenen bank rondom een rode beuk. 
Het oude verloop van de stadswal, zoals 
gereconstrueerd met archeologisch 
onderzoek, is zichtbaar gemaakt met 
RVS punaises in de bestrating. 
Kunst en openbare ruimte gaan in Gen-
nep hand in hand. Kunst is belangrijk 
omdat zij de identiteit van een plek kan 
tonen of versterken. Het stimuleren van 

particuliere kunstinitiatieven is vastge-
legd in het gemeentelijk beleid onder 
de veelzeggende titel ‘de kunst van het 
samen’. Zeer opmerkelijk is dat de kunst, 
ondanks haar kwetsbaarheid, in de open-
bare ruimte van Gennep kan overleven. 
De nederzetting Gennep is aan de Niers 
ontstaan. Sinds jaren streeft de gemeen-
te naar het recreatief benutten van de lig-
ging aan het water. Recentelijk is daarom 
een plan ontwikkeld voor een vlonder 
over de Niers. Met steun van de provincie 
Limburg wordt de vlonder thans gereali-
seerd. Het flaneren aan het water en het 
bevaren van de Niers worden hier-
mee gestimuleerd. De vlonder van 
de Gennepermolen is bereikbaar via 
een brede trap naar het water. Van-
uit welstand is aandacht gevraagd 
voor een zorgvuldige vormgeving/
kleurstelling van toegevoegde ele-
menten als hekken en leuningen.
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Voor de pastorietuin aan het nieuw 
gerealiseerd Norbertuspad biedt het 
bestemmingsplan de mogelijkheid om 
een woning op te richten. Bij het ontwerp 
moet rekening worden gehouden met 
de rijkelijk aanwezige cultuurhistorische 
waarden, in het bijzonder de van rijkswe-
ge beschermde stadsmuur en tuinmuur, 
beschermde bomen en de beeldkwaliteit 
in relatie tot het gegroeide stadsbeeld en 
het nieuw gerealiseerde pad.
De gemeente wacht niet af tot er een 

ontwerp komt maar heeft pro-actief het 
Gelders Genootschap gevraagd rand-
voorwaarden m.b.t. cultuurhistorie en 
beeldkwaliteit op te stellen om de ontwik-
keling op deze gevoelige locatie in goede 
banen te leiden. 

Als vertrekpunten voor de nieuwbouw zijn 
meegegeven: het laten overheersen van 
het beeld van een ommuurde besloten 
tuin, respect voor de stadsmuur, situering 
aan de rand van de tuin, een ingetogen 

architectonische uitstraling, de muur 
maakt onderdeel van het ontwerpcon-
cept. Voorafgaand hieraan dient een 
bouwhistorisch onderzoek te worden 
verricht van de bestaande cultuur-
historische waarden. 

Opsteller: 
Gelders Genootschap

1+2 | vooRGestelDe situeRinG teGen De vooRste muRen 3 | RefeRenties aRChiteCtuuR

Ruimtelijke randvoorwaarden nieuwbouw

OnTwikkelen meT kwaliTeiT 
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Ruimtelijke randvoorwaarden nieuwbouw

OnTwikkelen meT kwaliTeiT 


