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voorwoord vaN 
de voorzitter

BeRtie LemstRa is vooRZitteR van De CRK

Geacht bestuur van de gemeente  
Nijkerk,

Met genoegen presenteert de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voor de twee-
de maal in haar bestaan het jaarverslag. 
Met dit verslag kunnen wij u een indruk 
geven en laten zien waar wij ons in 2016 
mee bezig gehouden hebben.
De samenwerking met en de betrokken-
heid van alle leden is zeer goed te noe-
men. De beide adviseurs van het Gelders 

Genootschap zijn vanuit hun professione-
le en specifieke betrokkenheid onmisbaar 
voor een deskundige advisering en de 
drie burgerleden voegen daar hun eigen 
deskundigheid met veel gevoel voor de 
historie en het eigen karakter van onze 
gemeente aan toe.
Die betrokkenheid en de wens om het 
karakter en de historische waarden te 
behouden en de kwaliteit  van wonen 
en omgeving te bewaken, spreekt uit de 
inbreng van de commissieleden voor zich.
Naar mijn waarneming is Nijkerk de laat-
ste jaren in positieve zin veranderd.  
De kwaliteit van nieuwbouw in het alge-
meen en de inbreidingsplannen in de bin-
nenstad in het bijzonder, gecombineerd 
met de duidelijk zichtbare aandacht voor 
groen en bestrating is een compliment 
voor bestuurders en uitvoerende ambte-
naren meer dan waard.

Tot slot vraag ik uw niet aflatende aan-
dacht voor ons cultuurhistorisch erfgoed. 
De CRK ervaart meer en meer de drin-
gende behoefte aan een aantal wette-
lijke instrumenten die bescherming van 
cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit 
mogelijk maken. Vanuit de dialooggroep 
Wonen en Woonomgeving, waarin de 
CRK door ons medelid Henk Korthorst 
vertegenwoordigd is, wordt een voorstel 
in die richting aan u voorgelegd.  

Van harte hoop ik dat dit voorstel ook door 
u ondersteund zal worden.

H.M.R. Lemstra -Gerards, voorzitter
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terugblik
Leo van GRonDeLLe

Leo van GRonDeLLe is aRChiteCt en GemanDateeRDe van De CRK

Het afgelopen jaar heb ik opnieuw met ple-
zier de kans gekregen om een bijdrage te 
mogen leveren aan de omgevingskwaliteit 
van Nijkerk.  Als adviseur hecht ik vooral 
aan een goede dialoog met initiatief-
nemers en zorg ik ervoor dat ze op een 
prettige manier begeleid worden in het 
ontwerptraject. Bijzondere plannen of 
grotere ingrepen bij monumenten wor-
den in de bredere commissie behandeld. 
Een groot aantal plannen wordt echter 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatoverleg 
afgedaan. Vaak zijn dit open en prettige 

gesprekken waarbij er geluisterd wordt 
naar de belangen van de diverse initiatief-
nemers. In dit overleg wordt naar de beste, 
soms pragmatische, oplossing gezocht. 
Daarbij wordt natuurlijk ook rekening 
gehouden met de visie van het bestuur, 
onder andere vastgelegd in de nieuwe 
welstandsnota en de manier waarop de 
bredere commissie ernaar kijkt. Tevens 
wordt gekeken naar de impact van een 
plan. Naarmate een plan meer impact  
heeft wordt des te zorgvuldiger gekeken 
hoe het plan past in zijn omgeving en in 
hoeverre het plan binnen de gemeente 
en het bestuur op draagvlak kan rekenen. 
Indien het plan een monument betreft 
schuift de monumentendeskundige  
Jeroen Westerman aan.

In het mandaatoverleg stimuleer ik burgers 
en ondernemers om plannen te maken die 
bijdragen aan de woon- en omgevings-
kwaliteit van Nijkerk. Daarbij gaat het zeker 
niet alleen om mooi of lelijk; over smaak 
valt immers niet te twisten. Het gaat echter 
vooral over functionaliteit en evenwicht. 
Tijdens deze besprekingen reik ik dan ook 
regelmatig suggesties aan ter verbetering 
van een plan, zodat dit voor de initiatiefne-
mer ervaren wordt als winst. Om mijn rol 
goed in te vullen is een nauwe samenwer-
king met de ambtelijke organisatie vereist. 
Daarin heeft de welstandscoördinator  

dhr. Gringhuis (in 2016 dhr. Kaptein) van 
de gemeente een belangrijke en construc-
tieve rol. In Nijkerk is deze samenwerking 
erg goed en dat zorgt voor een efficiënte 
behandeling van de plannen tot tevreden-
heid van burger, ondernemer of architect. 
Zeer waardevol is ook de rol en inzet van 
de stedenbouwkundige, dhr. Van der 
Laan. Regelmatig schuift hij aan bij het 
mandaatoverleg om stedenbouwkundige 
plannen te bespreken. Vooral als het gaat 
om nieuwe ontwikkelingen of afwijkingen 
van het bestemmingsplan is dit zeer con-
structief. Ook neemt hij af en toe deel aan 
het overleg met de volledige com-
missie. Door dit vroegtijdige overleg 
is er veel winst te behalen bij de 
ontwikkeling van een plan.

Kortom: de samenwerking tussen 
de commissie, het bestuur, de ambtena-
ren en de stedenbouwkundige verloopt 
prettig en constructief. Omdat de intiatief-
nemers en burgers tevreden zijn over de 
werkwijze in Nijkerk en men steeds meer 
de positieve resultaten daarvan begint te 
zien, is het daarom zeer aan te bevelen om 
de ingezette richting de komende jaren 
vast te houden, ook met de komst van de 
nieuwe Omgevingswet. 

ir. Leo van Grondelle, architect en lid  
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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1 | nieuwBouw toRenstRaat     2 | PRoJeCt De hoGe venen - fase 2  

woningbouwprojecten

Nieuwe oNtwikkeliNgeN
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woningbouwprojecten

Nieuwe oNtwikkeliNgeN

Hoek Venestraat / 
CallenbaCHstraat
Aan de Callenbachstraat wordt een aan-
tal nieuwe woningen gerealiseerd.  
Het betreffende plan werd diverse keren 
in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
besproken. Het plan is een onderdeel 
van het revitaliseren van de Torenstraat 
en vormt samen met de vernieuwde 
Kruiskerk de entree naar het centrum van 
Nijkerk. Geadviseerd werd het woning-
bouwproject een duidelijke ‘kop’ te 
geven en samenhang te creëren met de 
bestaande centrumbebouwing. Tevens 
werd ingespeeld op het gemeentelijk 
beleid waarin de voorkeur werd uitge-
sproken voor een kap. De parcellering in 
het plan zorgt ervoor dat de schaal goed 
aansluit bij de schaal en het karakter van 
de binnenstad.

ProjeCt De Hoge Venen   
fase 2
In Nijkerkerveen wordt gebouwd aan 
de uitbreiding van het dorp. Hiervoor is 
een beeldkwaliteitplan opgesteld dat 
nadruk legt op het dorpse karakter van 
de nieuwbouw. Dit is onder andere gere-
aliseerd door te kiezen voor variatie in de 
architectuur. Het springen van de rooilijn 

en het variëren in de kapvorm. Fase 2 is 
een onderdeel van dit uitbreidingsplan. 
Het bestaat in tegenstelling tot andere 
delen vooral uit rijenwoningen. De variatie 
is daarbij gezocht in de kaprichting, de 
opzet van de gevels, de behandeling van 
het metselwerk en een zekere afwisseling 
in kleur.

PerCeel brink 61
Op de plaats van een voormalige super-
markt werd een bouwblok in U-vorm 
gepland. Zowel vanwege het grote aantal 

woningen als de schrale architectuur, 
reageerde de commissie negatief op  
het plan. In een later stadium werd het 
plan gewijzigd, waarbij het aantal wonin-
gen in het complex omlaag is gebracht 
en op grond van aanwijzingen van de 
commissie een aansprekender archi-
tectuurbeeld is gerealiseerd. Hierna kon 
uiteindelijk een positief advies worden 
gegeven.

3 | eeRDeR GeReaLiseeRDe woninGBouw in ComBinatie met BasissChooL
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aaNbeveliNgeN

- Start met het oog op de Omgevings-
wet met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Deze geeft aan welke de 
ruimtelijke ambities voor de lange 
termijn zijn en vormt de basis voor het 
Omgevingsplan (voorheen bestem-
mingsplan, welstandsnota etc).

- Actualiseer de welstandsnota / nota 
Ruimtelijke Kwaliteit en betrek hierbij 
burgers en ondernemers. Op termijn 
gaat de welstandsnota dan op in de 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

- Blijf de Commissie Ruimtelijke Kwali-
teit en de gemandateerden betrekken 
in het voor- en RO-traject van plan-
nen. In deze fase heeft advisering meer 
effect en kan beter worden gestuurd 
op omgevingskwaliteit.

- Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop-
peld aan de presentatie van het jaar-
verslag.

- De wijze waarop we in de gemeente 
Nijkerk adviseren anticipeert in zekere 

mate al op de Omgevingswet, die over 
enkele jaren in werking treedt. Onder 
deze wet wordt omgevingskwaliteit 
veel meer een verantwoordelijkheid 
van ons allen. Om dat te realiseren 
staan niet langer regels voorop, maar 
wordt gekeken hoe plannen of projec-
ten kunnen bijdragen aan ‘een goede 
omgevingskwaliteit’. Draagvlak bij bur-
gers is daarbij van belang. De inbreng 
van 3 burgerleden in de commissie is 
daarin een eerste stap.

stoomGemaaL niJKeRK
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1+2 | oNtwerp: samenweRKinGsveRBanD van BoKhoRst 
aRChiteCten, 4D aRChiteCten en vDnDP BouwinGenieuRs

3 | De BLoesemGaaRDe
laNdschapsoNtwerp: BuReau maRis architect:  inBo aRChiteCten

Doornsteeg

groeNe wooNwijk iN Nijkerk
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Doornsteeg

groeNe wooNwijk iN Nijkerk

In de commissie werden diverse keren de 
plannen van Doornsteeg besproken. Een 
bijzonder project waarbij er veel ruimte 
is gegeven aan initiatiefnemers om hun 
woningen vorm te geven. Als kader werd 
daarbij een beeldkwaliteitplan meegege-
ven dat de nadruk legt op een groen en 
dorps karakter. 
Tevens worden in deze wijk extra eisen 
gesteld aan duurzaamheid zodat de 
woningen bijzonder weinig energie 
gebruiken. Inmiddels is een deel van  

deze wijk in aanbouw. Hieronder een 
voorbeeld van de 2 deelplannen die in 
2016 in de commissie besproken zijn. 

Wonen in De boomgaarD
Dit plan is opgezet door een samenwer-
king van diverse architecten uit Nijkerk.  
Hierdoor is de variatie in vormgeving 
groot en wordt ruim tegemoet gekomen 
aan de gevraagde variatie van de bebou-
wing in het beeldkwaliteitplan voor deze 
groene wijk. 

ProjeCt Doornsteeg - 
De bloesemgaarDe
In dit plan werd veel aandacht gegeven 
aan het gevraagde groene karakter van 
de wijk. Bijzonder is dan ook de royale 
entree naar deze wijk die begeleid wordt 
door bomenrijen. Ook hier is gezocht naar 
variatie in de vormgeving van de wonin-
gen. Door te variëren met de goothoogte, 
de richting van de kap en de gevelopzet 
is deze variatie in dit plan tot stand geko-
men.

4 | De BLoesemGaaRDe
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omgevings-
wet 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 leef-
omgeving. Betrek ook uw Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Nijkerk!

omgeviNgswet: 
gemeeNteraad 
doe er iets mee!
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De mooiste toRen van neDeRLanD

Kostbaar bezit

moNumeNteN

beleiD binnenstaD
De commissie boog zich in 2016 voor een 
laatste maal over het Beeldkwaliteitsplan 
Binnenstad. De commissie hecht grote 
waarde aan dit document dat een kader 
biedt voor ruimtelijke ontwikkelingen in 
het historische stadshart. Zij heeft gead-
viseerd dit zo spoedig mogelijk vast te 
stellen.
Aansluitend op het BKP zal in het bestem-
mingsplan een sloopregime voor karak-
teristieke panden worden opgenomen op 

basis van de lijst van panden in de bijlage 
van het bouwhistorische onderzoeks-
rapport Binnenstad Nijkerk d.d. oktober 
2011. De commissie heeft geadviseerd 
om dit spoedig in gang te zetten om de 
bijzondere kwaliteiten van de historische 
binnenstad te borgen.

boerDerij luxool
In het kader van vooroverleg heeft de 
commissie een bezoek gebracht aan 
boerderij Luxool. Deze boerderij aan de 

oostelijke kant van Nijkerk staat al een 
tijdje leeg en vervalt langzaam. Het erf is 
sterk overwoekerd. De commissie was 
dan ook bijzonder verheugd dat zich in 
2016 een initiatiefnemer meldde die van 
plan is de boerderij en het erf op te knap-
pen. In eerste instantie is er gesproken 
over de restauratie van de historische 
boerderij, maar het is ook de bedoeling 
dat de andere waardevolle opstallen op 
het erf aan de beurt komen. 
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Het plan voor het woonhuis behelst een 
restauratie van het voorhuis, dat nog tal 
van historische elementen bevat. Het ach-
terhuis, dat bouwkundig slecht is en voor 
grote delen in recente tijd gewijzigd is, zal 
ingrijpend worden gerenoveerd, waarbij 
de historische westmuur en de gebint-
constructie worden gerestaureerd. Door 
middel van twee insneden in de kapvorm 
zullen aan de oost- en westzijde toegan-
gen tot het achterhuis worden gemaakt. 
De commissie heeft in het vooroverleg 
zeer enthousiast op de plannen gerea-
geerd en hoopt dat deze in de komende 
tijd in fasen uitgevoerd kunnen worden.

De mooiste kerktoren Van 
neDerlanD
Vanuit een groep enthousiaste Nijkerkers 
kwam in 2016 het initiatief om een nieuw 
verlichtingsplan te maken voor de Grote 
Kerk, in de eerste plaats voor de toren. 
Sinds de toren in 2012 werd uitgeroepen 
tot de mooiste kerktoren van Nederland 
is er veel aandacht voor het monument. 
In de CRK is meermaals gesproken met 
de initiatiefnemers en de kerkeigenaren 
over de wijze waarop de kerk kan worden 
aangelicht. 
De commissie heeft het initiatief van 
harte begroet en een aantal aandachts-
punten meegegeven voor de wijze van 
aanlichten. Geadviseerd wordt om dit 

zo te doen dat de architectuur van het 
gebouw wordt ondersteund en er geen 
zware slagschaduwen ontstaan. Ook 
heeft de commissie aandacht gevraagd 
voor de manier waarop de verlichtings-
kabels en de – verrassend kleine – arma-
turen worden aangebracht. Ten slotte is 
voorgesteld om een protocol op te stel-
len over de wijze waarop de toren wordt 
aangelicht, omdat de nieuwe verlichting 
de mogelijkheid biedt de kerk in een heel 
panorama van kleuren aan te lichten. 
Na een eerste bespreking in de com-
missie vond een overleg plaats bij het 
Nijkerkse bedrijf Powerlight dat gespeci-
aliseerd is in lichtprojecten. In het najaar 
werd middels een proefopstelling ter 
plekke bekeken wat de effecten van de 
verschillende wijzen van aanlichten zijn.

CultuurHistorisCHe 
WaarDenkaart
De rijkdom aan erfgoed in de gemeente 
Nijkerk is op dit moment maar ten dele in 
beeld. Voor een goede ruimtelijke orde-
ning is het echter noodzakelijk om cultuur-
historische waarden op een volwaardige 
manier mee te nemen in planprocessen. 
Zo is het sinds enkele jaren verplicht 
om cultuurhistorie een plaats te geven 
in bestemmingsplannen. Om een beter 
beeld te krijgen van cultuurhistorische 
waarden heeft de gemeenten een cultuur-

historische waardenkaart laten opstellen. 
De kaart maakt in hoge mate inzichtelijk 
welke landschappelijke, archeologische 
en bouwkundige waarden er in Nijkerk 
te vinden of te verwachten zijn. De com-
missie is hier zeer verheugd over en 
hoopt dat deze standaard gebruikt gaat 
worden bij alle ruimtelijke ontwikkelingen 
en planvorming. Ook is het zaak om te 
onderzoeken welke waardevolle objecten 
in de gemeente op dit moment nog onvol-
doende bescherming genieten.

 
beHanDelDe 
monumenten in De Crk:
Korte Holk 1 (vooroverleg, 
gemeentelijk monument), 
Barneveldseweg 119  
(omgevingsvergunning), 
Luxoolseweg 27 (vooroverleg), 
Bouwplan Barneveldseweg119  
(omgevingsvergunning rijksmonument/
bij rijksmonument) ,
Verlichting Grote Kerk (rijksmonument).
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terugblik 
burgerledeN

GemeenteLiJK monument aan De LanGestRaat  
(foto GeRRit van De veen)

oPLeveRinG van De eieRhaL 
(foto GeRRit van De veen) 

Gerrit van de Veen
Als burgerlid binnen de Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit (CRK) vertegenwoor-
dig ik Stichting Oud Nijkerk.  Voorheen 
bekleedde ik in de Monumentencommis-
sie  dezelfde positie. Sinds begin jaren 
’80 heb ik me als nieuw ingezetene  foto-
grafisch bezig gehouden  met het veran-
derende Nijkerk. Leerzame artikels in de 
plaatselijke krant in die tijd over cultuurhis-
torie van Nijkerk brachten me ertoe om ter 
plekke het beschrevene te ervaren.  

En ja ik werd gegrepen door de stad en 
zijn gevarieerde omgeving en kwam in 
contact met leden van de Stichting die 
toen eigenlijk nog in de kinderschoenen 
stond. 
Daar waar sloopvergunningen door de 
Gemeente waren gepubliceerd ging ik ter 
plekke kijken om het nog voor de ‘eeuwig-
heid’ te bewaren. Daarbij werd ik gecon-
fronteerd met het gegeven dat ook histori-
sche panden met een groot achterliggend 
verhaal gesloopt kunnen worden, indien 
deze geen monumentenstatus hebben. 
Helaas zien wij jaarlijks vele cultuurhis-
torische en gezichtsbepalende panden 
verdwijnen!  
Want: in Nijkerk  bestaat geen bescher-
mende regelgeving voor deze categorie. 
Ook geen regeling voor beschermde 
stads- en dorpsgezichten. Bovendien is 
de cultuurhistorie in de meeste bestem-
mingsplannen nog niet opgenomen. 
Willen wij (Gemeente) eigenlijk wel 
beschermen? Of kan dit op een bepaald 
moment tegenstrijdige belangen opleve-
ren? Zolang dit niet duidelijk is zullen er 
de komende jaren, treurig genoeg, nog 
vele karakteristieke panden gesloopt gaan 
worden.  Gelukkig zijn er ook positieve 
geluiden te horen  in 2015 zoals het ople-
veren van de Eierhal en het project Oos-
terpoort, en het aanwijzen als gemeente-
lijk monument van het Van Reenenpark en 

Langestraat 14/18 pand. (zie foto’s) 
Het is duidelijk dat Nijkerk in de vaart der 
volkeren moet meegroeien, strategisch 
gelegen in het centrum van het land, met 
prima verbindingen, grote industriegebie-
den, enorme nieuwe woonwijken. Opruk-
kende drukte vanuit het Westen.  Te meer 
een onderstreping van het belang hieraan 
tegenwicht te geven in de vorm van koes-
teren van de kwaliteit die in grote aantal-
len in Nijkerk aanwezig is. Een stad waar 
het goed vertoeven, wonen en werken 
is en dat moet zo blijven c.q. verbeterd 
worden. De CRK is dan ook een uniek 
gereedschap om daar vorm aan te 
geven. 

ja
ar

ve
rs

la
g

N
ij

k
er

k

20
16



Jan Nobel
Toen ik gevraagd werd om als afgevaardig-
de van de Stichting Stadsgezicht Nijkerk 
(kortheidshalve de SSN) zitting te nemen 
in de nieuwe Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit heb ik daar ja op gezegd omdat 
ik hoopte een bijdrage te kunnen leveren 
aan het behoud van het historisch karakter 
van Nijkerk, de stad waar ik nu ruim 45 jaar 
woon.

Een voorbeeld
Eén van de plannen die aan de commis-
sie werden voorgelegd was de invulling 
van het terrein op de hoek van de Brink – 
Hogenhof. Het gebouw waarin als laatste 
de Aldi supermarkt gevestigd was zou 
gesloopt worden ten behoeve van woning-
bouw.
Het bouwplan van twaalf starterwoningen 
in U-vorm was eerst in de ‘kleine com-
missie’ gepresenteerd. Het plan was van 
onvoldoende kwaliteit en de welstandsar-
chitect had een aantal suggesties gedaan 
ter verbetering. Toen het plan voor de 
eerste keer aan de voltallige CRK werd 
getoond was het nog steeds onvoldoende 
qua vormgeving. In de daaropvolgend 
vergadering was er wel sprake van verbe-
tering, maar er kon geen principiële dis-
cussie meer plaatsvinden of deze invulling 
wel gewenst was op die locatie.
De SSN had inmiddels haar principi-

ele bezwaren aan het college kenbaar 
gemaakt. Namelijk dat de hoek Brink – 
Hogenhof een toplocatie is, omringd door 
prestigieuze monumentale panden, te 
weten 4 gemeentemonumenten en een 
rijksmonument. 
Goedkope starterwoningen waren dus 
niet de aangewezen invulling van het 
vrijkomende terrein. Bovendien voorzag 
het plan niet in een vloeiende overgang 
naar de naastgelegen stadsboerderij 
zoals dat volgens het Beeldkwaliteitplan 
gewenst zou zijn. Uit de behandeling in 
de CRK bleek dat de bewegingsvrijheid 
van de commissie beperkt is als het om 
plannen gaat die al bestonden voordat de 
CRK werd ingesteld en waarover door 
het college toezeggingen zijn gedaan. 
Ik vond dat weinig bevredigend en wilde 
meer weten over de voorgeschiedenis. Ik 
maakte een afspraak met de stedenbouw-
kundige die me de U-vormige invulling 
liet zien, gemaakt door zijn voorganger. 
Hij had zelf ook een mogelijke invulling 
geschetst. Die kwam tot mijn voldoening 
precies overeen met de door de Stichting 
Stadsgezicht gewenste invulling. Namelijk 
een rijtje aan de Hogenhof en een dubbel 
woonhuis midden in de vrije ruimte tegen-
over Huize de Brink en de naastgelegen 
stadsboerderij. Zijn schets werd in eerste 
instantie ter zijde gelegd. Uiteindelijk heb-
ben initiatiefnemer en architect toch een 

plan gemaakt op grond van deze invulling. 
Zij verdienen daarvoor alle lof. Die 
kregen ze ook toen ze de nieuwe 
invulling van Brink 61 aan de com-
missie presenteerden. Voor mij een 
teken dat de burgerleden van de 
commissie daaraan een waarde-
volle bijdrage kunnen leveren.

veRvanGenDe nieuwBouw BRinK 61 
oNtwerp: BLoKhuis BRaaKman aRChiteCten
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Henk Korthorst
Een keer of 10 per jaar rij ik naar het stad-
huis en neem ik deel aan de vergadering 
van de adviescommissie CRK in een 
openbare vergadering over belangrijke 
projecten die de identiteit van de gemeen-
te Nijkerk op het gebied van architectuur, 
woonomgeving en belevingswaarde 
bepalen. Op basis van de gemeenschap-
pelijke noemer “Nijkerk mooier maken” 
worden in de vergaderingen soms pittige 
discussies gevoerd en wordt de advise-

ring aan het College van B&W voorbereid.  
Soms uitgenodigd of op eigen verzoek, 
zijn bewoners van onze gemeente – met 
hun adviseur- bij de vergadering aanwezig 
en spreken zich uit over wensen of bezwa-
ren die er zijn.
Op gezette tijden trekken we als commis-
sie naar buiten om ter plekke een project 
te bekijken; daarmee krijg je een beter 
beeld van de wensen en  mogelijkheden 
die eigenaren en architecten moeten 
afwegen. Voorbeeld: het geschikt maken 

voor bewoning van een monumentale 
boerderij; voldoen aan de moderne eisen 
en bouwvoorschriften maar gelijktijdig 
met het behouden van de monumentale 
betekenis van opstallen als uitgangspunt.
Ruimtelijke kwaliteit is een breed begrip 
en raakt direct aan de identiteit van onze 
gemeente; het is daarom van belang dat 
wij als commissieleden kennisnemen 
van de aanstaande veranderingen van de 
Omgevingswet.

GemeenteLiJK monument het van ReenenPaRK (foto GeRRit vD veen)
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1 | oNtwerp  zwembad: aRChiteCtenBuRo Bos 2 | oNtwerp kruiskerk: 4D aRChiteCten

Gebouwen voor iedereen

Nieuwe oNtwikkeliNgeN
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bijzoNdere plaNNeN

WoonPark HoeVelaken
Naast Huize Hoevelaken is een nieuwe 
woonwijk in ontwikkeling. Daar waar eerst 
de gebouwen van Bouwfonds stonden, 
zal op termijn een nieuwe woonwijk wor-
den gerealiseerd. De commissie advi-
seerde om de woonwijk duidelijk te schei-
den van landgoed Hoevelaken. Vanwege 
de bijzondere locatie was er aanleiding 
om de woonwijk een bijzonder karakter 
te geven. Deels door elementen van het 
landgoed over te nemen, deels door 

gebruik te maken van de restanten van het 
Bouwfonds-gebouw en door aan te slui-
ten bij het karakter van de Westerdorps-
straat. Daarbij zijn op diverse plekken de 
slagen van het oorspronkelijke landschap 
nog goed herkenbaar gebleven. Voor dit 
plan is een beeldkwaliteitplan opgesteld 
dat ook in de commissie voor advies werd 
voorgelegd. De commissie sprak haar 
waardering uit voor dit tijdige overleg 
zodat er al in een vroeg stadium extra  
zorg aan kwaliteit kon worden besteed.

maatsCHaPPelijke gebouWen: 
ZWembaD en kruiskerk
Naast de nieuwe tunnel aan de Amers-
foortseweg is inmiddels ook het nieuwe 
zwembad van Nijkerk in aanbouw. Hoe-
wel de commissie minder positief was 
over de gekozen locatie, was er des te 
meer waardering voor de kwaliteit en 
uitstraling van dit project. Geadviseerd 
werd dan ook om de ambities in het ont-
werp bij de verdere uitwerking en uitvoe-
ring van het plan te behouden.  
Een tweede belangrijke maatschappelijk 
gebouw voor Nijkerk is de Kruiskerk.  
Dit gebouw bepaalt mede de entree 
tot het centrum van Nijkerk. Ten 
gevolge van de uitbreiding van de 
kerk zal het gebouw een grotere 
gebruikswaarde krijgen. Tevens is 
gezocht om het plan aan de rotonde 
meer uitstraling te geven door de 
kerk hier een tweede entree te geven.

3 | steDenBouwKunDiG ontweRP woonPaRK hoeveLaKen      
oNtwerp: LuC Bos, LanDsChaPsaRChiteCt

ja
ar

ve
rs

la
g

N
ij

k
er

k

20
16



Voorzitter
mw. H.M.R. Lemstra-Gerards
ambtelijke secretaris
ir. A. Jansen MA 
(tot 22 juni dhr. H. Schuurman)
architect en adviseur welstand
ir. J.L. van Grondelle 
adviseur cultuurhistorie
drs. J. Westerman
burgerlid
dhr. G. van de Veen 
(Stichting Oud Nijkerk)
burgerlid
dhr. J. Nobel 
(Stichting Stadsgezicht Nijkerk)
burgerlid, plv. voorzitter
dhr. H. Korthorst 
(Stichting Historisch Hoeflaken)

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 323 plannen behan-
deld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 75% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 25% was een wijziging nodig. 
- Voor 10 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en  
monumentenadvies uit.

- Voor 20 plannen werd een advies 
gegeven door de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit, waarvan 5 plannen een 
monumentenstatus hadden. 

- Tevens werden diverse beleidsstukken 
besproken. Onder andere het bestem-
mingsplan Buitengebied, de cultuur-
historische waardenkaart van Nijkerk 
en het concept-beeldkwalteitplan 
Binnenstad Nijkerk.

 vLnR: GeRRit van De veen, JeRoen westeRman, BeRtie LemstRa, Leo van GRonDeLLe, anDRe Jansen, Jan noBeL, henK KoRthoRst

sameNstelliNg 
crk

2016 iN cijfers
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