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TerugBlik
LuCas ReiJmeR

 LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR omGevinGsKwaLiteit 
van De CRK

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Berkelland.
Als adviseur leg ik samen met Frits 
Oostrik, het burgerlid, de nadruk op het 
gesprek en de begeleiding van plan-
nen. De plannen worden, bij voorkeur in 
de initiatieffase, tijdens het 2-wekelijkse 
overleg besproken. Dit stimuleert bur-
gers en ondernemers om vanaf het begin 
een bijdrage te leveren aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. Deze werkwijze 

geeft voldoening: we werken samen aan 
de beste oplossing, waarmee we zowel 
de omgevingskwaliteit verbeteren als 
tegemoet komen aan de wensen van de 
opdrachtgever. Dit vraagt ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke organi-
satie, die overigens prima verloopt.  
De moderne technische mogelijkheden 
van luchtfoto’s met straatbeelden zorgen 
mede voor een prettig en constructief 
overleg met de aanvragers. Dit overleg 
sluit ook goed aan op de nabije toekomt 
als de omgevingswet is ingevoerd: De 
gemeente in gesprek met haar burger(s). 
Verderop worden vijf voorbeelden 
getoond van opvallende plannen uit 2016.

Daarnaast spelen de ‘gewone’ plannen in 
de diverse kernen en in het buitengebied. 
Opvallend is dat langzaamaan het aantal 
bouwplannen toeneemt, de economie 
komt weer op gang. 

Een van deze ontwikkelingen betreft het 
KTV-terrein in Eibergen. Vanwege de 
Krimp in de Achterhoek is de gemeente 
van zins om het aantal te bouwen wonin-
gen terug te schroeven. Op basis van 
rechten in het bestaande bestemmings-
plan zijn echter in de loop van 2016 op 
diverse locaties plannen ingediend, voor 
zowel individuele als voor project-
matige bebouwing. 
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2+3 | De bestaanDe toestanD en een impRessie van het pLan1 | De fabRieK in ouDe GLoRie

Het herstel en de herontwikkeling van de 
voormalige Gemavo-fabriek, ook bekend 
als Kastanjefabriek, aan de Haaksberg-
seweg net buiten Eibergen is in 2016 ter 
hand genomen. Het bestaande complex 
was ernstig in verval geraakt, maar vormt 
wel een betekenisvol element langs de 
doorgaande weg. In het verleden zijn al 
meerdere ontwikkelingsplannen hierop 
los gelaten, die echter allen schipbreuk 
hebben geleden. Des te verheugender is 
het dat afgelopen jaar werkelijk het initia-

tief is genomen voor een nieuwe functie 
als B&B-hotel. In het plan wordt het oor-
spronkelijke beeld van de fabriek zoveel 
mogelijk hersteld en deze aanpak verdient 
hiermee een groot compliment.

Ontwerp: 
AKG Architecten, Beltrum

De Kastanjefabriek

verBouw ToT B&B hoTel
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2 | De aanGepaste situatie 

huize Ruurlo

nieuwe ToegangsBrug 

Voor de nieuwe functie van het kasteel 
in Ruurlo tot museum wordt naast het 
kasteel ook het totale gebied en de toe-
gankelijkheid op de schop genomen. In 
dit kader is de aanvraag ingediend voor 
de bouw van een glazen brug naar de 
nieuwe hoofdentree aan de achterzijde. 
Dit bijzondere ontwerp van de architect 

Hans van Heeswijk past goed bij de gla-
zen aanbouw aan de achterzijde van het 
kasteel en met belangstelling wordt deze 
bijzondere brug tegemoet gezien.

Ontwerp: 
Hans van Heeswijk architecten

1 | nieuwe toeGanGsbRuG
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omge-
vingswet is in aantocht. En dat betekent 
dat we voortaan heel anders omgaan 
met de inrichting van onze leefomgeving. 
Niet meer uitgaan van regels (wat mag?), 
maar meer van vertrouwen in burgers 
en bedrijven (wat kan?). Nogal een cul-
tuurverandering dus. Om dat te kunnen 
is eerst een heldere visie op omgevings-
kwaliteit nodig. En hier ligt voor u als 
gemeenteraad een belangrijke opgave! 

Sturen op omgevingskwaliteit zal vooral 
aan de voorkant moeten plaatsvinden, bij 

het vaststellen van gemeentelijk beleid. 
Dat gebeurt met een omgevingsvisie, 
waarin de gemeenteraad de koers en 
ambities voor de lange termijn vastlegt. 
En waarin is aangegeven hoe thema’s 
als gezondheid, kwaliteit leefomgeving 
en cultuurhistorie met elkaar samenhan-
gen. Kortom, waar wilt u als gemeente 
over pakweg 20 jaar staan? En wat voor 
gemeente wilt u zijn? Het is zaak om dit 
vanaf de start samen met burgers en 
bedrijven op te pakken en zo breed draag-
vlak te krijgen. Omgevingskwaliteit wordt 
daarmee een verantwoordelijkheid van 
alle inwoners.

Met een omgevingsvisie legt u een basis 
voor nadere regels in het omgevingsplan, 
die houvast moeten geven voor het reali-
seren van ruimtelijke initiatieven. Maar met 
alleen nieuw beleid is nog geen sprake van 
cultuurverandering. Die is ook nodig in het 

proces, in het gesprek tussen gemeente 
en initiatiefnemer. En bij de advisering 
door uw commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Samen verkennen wat mogelijk is, hoe je 
bijdraagt aan kwaliteit en hoe je maximaal 
ruimte kunt bieden. Ook hier bij voorkeur 
aan de voorkant van het proces. 

Er is nog een lange weg te gaan voor alles 
in lijn is met de Omgevingswet. Als raad 
kunt u echter nu al belangrijke stappen 
zetten. En dat heeft alles te maken met die 
bewuste cultuuromslag. Ga in dialoog 
met uw burgers en kijk wat hun wensen 
zijn voor de huidige en toekomstige 
leefomgeving. Betrek ook uw com-
missie ruimtelijke kwaliteit hierbij. 
Uiteindelijk hebben we hetzelfde 
doel: een mooi en leefbaar Berkel-
land!

omgevingsweT: 
gemeenTeraad 
doe er ieTs mee!

ja
ar

ve
rs

la
g

B
er

k
el

la
n

d

20
16



2 | De aanGepaste situatie1 | De bestaanDe situatie
in het eeRste vooRsteL was het teRRas DiReCt onDeR De Ramen GepLaatst

huize De Kamp

nieuw BuiTenTerras

Het plan voor de herbestemming van 
Huize De Kamp in Neede doorontwik-
keld. Zo is er een aanvraag geweest 
voor de bouw van een terras tegen de 
achterkant van Huize De Kamp, in eerste 
instantie ter hoogte van de verdieping. 
Omdat dit de uitstraling van het monu-
ment en dan met name de geslotenheid 
aan de kant van de gracht aantastte is in 
constructief overleg met de architect en 
opdrachtgever gezocht naar een andere 
oplossing. Deze is gevonden in de aan-

leg van een terras onder aan het gebouw, 
op het maaiveld, met alleen een door-
braak in de zijgevel en met een korte trap 
naar het terras. 

Ontwerp: 
L&O Architecten
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Voorzitter
Sjef van Elk
Wethouder Druten
Adviseur omgevingskwaliteit
Lucas Reijmer
Gelders Genootschap
Burgerlid 
Frits Oostrik
Architect
Peter Koelewijn
Landschapsarchitect
Jan Nakken
Adviseur cultuurhistorie
Roger Crols
Gelders Genootschap
Ambtelijke ondersteuning
Erna Bullee - In 2016 zijn 361 plannen behandeld.

- Hiervan werd 88% van een positief 
advies voorzien. 

- Voor 12% was een wijziging nodig. 
- Voor 10 plannen is een gecombineerd 

welstands- en monumentenadvies 
uitgebracht.

samensTelling 
Crk

2016 in Cijfers
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1+2 | De nieuwe uitbReiDinG

het aamschot

Bouw CremaTorium
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het aamschot

Bouw CremaTorium

Tot slot is door de voltallige commissie 
een bezoek gebracht aan het kenmer-
kende complex van Het Aamschot in het 
buitengebied van Haarlo om deze om te 
vormen en uit te breiden tot een herdenk-
centrum en crematorium. Ter plaatse is 
het plan door de architect Theo Verburg 
van Theo Verburg Architecten gepresen-
teerd en is het gebied bezocht om een 
zo goed mogelijke indruk te krijgen van 
het totale complex. In het plan blijft het 
kenmerkende karakter van Het Aamschot 

volledig overeind en heeft de uitbreiding 
een specifiek eigen karakter. Ook de land-
schappelijke inrichting met de benodigde 
parkeergelegenheid geeft een goed pas-
send beeld. 

Ontwerp: 
Theo Verburg Architecten

3 | nieuw en bestaanD naast eLKaaR
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