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Afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen 
aan het mooi houden en mooier maken van 
Bergen. Plannen die van invloed zijn op het 
toekomstig aanzien van Bergen en naar ik 
hoop ten goede! Van een aantal van deze 
projecten doen wij verslag en laten wij onze 
adviesinbreng zien. 

Bij planontwikkeling speelt een vroegtij-
dige dialoog een belangrijke rol. Zowel met 
omwonenden alsook met de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Als adviseur van uw 
gemeente hecht ik zeer aan een goede dia-

loog met plannenmakers. Een dialoog biedt 
initiatiefnemers de mogelijkheid om hun wen-
sen kenbaar te maken en om in gezamenlijk 
overleg te zoeken naar een goede inpassing 
of een oplossingen voor een mogelijk knel-
punt. Over het algemeen hebben initiatief-
nemers best wel affiniteit met de gebouwde 
omgeving en hechten zij meer waarde aan 
een zorgvuldige, persoonlijke benadering 
dan enkel en alleen een snelle behandeling 
van hun initiatief. 

Vanuit een ‘ja, mits’ houding kijk naar plannen 
en tracht ik initiatiefnemers en ondernemers 
te stimuleren om met oog voor de omgeving 
mooie plannen te maken. Plannen die niet 
alleen bijdragen aan hun individuele (woon)
wensen maar ook aan de gemeentelijke 
ambities voor een goede omgevingskwaliteit. 
Zo kan een win-win situatie ontstaan. 
Deze houding sluit goed aan op de Omge-
vingswet, die begin 2021 in werking treedt 
en zijn schaduw al vooruit werpt. Onder deze 
wet krijgen initiatiefnemers meer ruimte, maar 
ook de verantwoordelijkheid voor een goede 
leefomgeving en omgevingskwaliteit, waar-
voor straks een algemene zorgplicht gaat 
gelden. De zorg voor een goede omgevings-

kwaliteit is straks een verantwoordelijkheid 
van zowel overheid als burgers. In 2017 is de 
gemeente Bergen voortvarend begonnen 
met het opstellen van een omgevingsvisie.

Telkens weer merk ik dat een goede ruim-
telijke kwaliteit begint in de RO fase, waar 
randvoorwaarden m.b.t. omvang, plaatsing 
en soms typologie worden gesteld. En die 
begonnen gestalte in de ambities van de 
opdrachtgever en de vaardigheden van de 
ontwerper. Een onafhankelijk kwaliteitsge-
sprek helpt bij het realiseren van gemeente-
lijke ambities en bij het maken van kwaliteits-
sprongen. Bovenal is het mensenwerk en 
zijn ambities, vaardigheden, creativiteit en 
communicatie van doorslaggevend belang. 
De goede samenwerking met de ambtelijke 
organisatie heeft positief bijgedragen aan dit 
proces. 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit 
jaarverslag dat ik graag eens toelicht tijdens 
een excursie voor de raadsleden.

Terugblik
Janos Boros

Janos Boros
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1| Globale ligging plangebied

Functionele bedrijfsontwikkeling met oog 
voor het landschap

2 | Bestaande bedrijfsbebouwing 3 | Landschappelijk inpassing 4 | Profiel waterberging zijde Rijksweg

Beeldkwaliteitplan en bedrijfsontwikkeling 
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Het bedrijventerrein De Flammert ligt aan de noordwestzijde van de 
kern Nieuw-Bergen en maakt onderdeel uit van het landschap van 
de Heukelomse beek. Op het perceel van het voormalige bedrijf is 
nieuwbouw beoogd in de vorm van een kantoor en een productiehal. 
De gemeente heeft in principe medewerking toegezegd aan de uit-
breiding van het bouwvlak aan de zijde van de Rijksweg. Vanwege de 
zichtlocatie aan de Rijksweg N271 en de hoge welstandseisen is een 
Beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld om de hoogwaardige ontwik-
kelambitie vast te leggen en om een specifiek beoordelingskader te 
hebben voor de CRK. 

De CRK heeft tweemaal geadviseerd over het BKP en het schetsplan 

en heeft een tussentijds overleg met de architect geïnitieerd. Het BKP 
gaat op hoofdlijnen uit van drie ruimtelijke zones: een representatieve 
zijde richting Rijksweg, de functionele kern gevormd door productie-
shal en tenslotte de kantoren met dockshelters aan De Flammert.  
De gevel aan de Rijksweg sluit aan op een landschappelijke zone met 
een waterberging. Voor elke zone zijn specfeke landschappelijke en 
architectonische ambities en richtlijnen opgesteld.
Insteek van de advisering was gericht op een goede landschappelijke 
inpassing van het forse bouwwerk en een goede overgang naar het 
park van de Vlammertsehof. De gemeente heeft extra nadruk gelegd 
op de ambities voor duurzaamheid. Hoewel de beschikbare ruimte 
voor een goede landschappelijke inpassing beperkt is reageert de 

5 | Aanzicht kantoren De Flammert

Beeldkwaliteitplan en bedrijfsontwikkeling 
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landschapsvisie op de naastliggende omgeving. Met inschakeling van 
landschapsarchitect A. Kho heeft de CRK geadviseerd om de bomen/
de beplanting aan de Rijksweg robuust uit te voeren, de erfafscheiding 
aan de Rijksweg landschappelijk op te lossen dus niet met hekwerken, 
en het terreinplan verder uit te werken. Aangezien het groene talud 
tegen de zuidoosthoek van het gebouw buiten het plangebied ligt 
wordt een afstemming met de gemeente geadviseerd. Ten behoeve 
van de helderheid en consistentie van het BKP zijn enkele opmerkin-
gen en suggesties gedaan inzake de richtlijnen. 
 
Ook het schetsontwerp heeft een positieve ontwikkeling doorge-
maakt. De opgetilde kantoren en het terughoudend kleurgebruik  

bij de dockshelters zorgen voor een representatieve uitstraling aan De 
Flammert. Aan de zijde van de Rijksweg ondersteunt de asymmetrie in 
het beeld de ligging en beleving van het complex. De verplaatsing van 
de kantine naar de zuidoosthoek biedt mogelijkheden voor een terras 
en wisselwerking met het water. Wel heeft de CRK, mede gelet op de 
richtlijnen in het BKP en een goede landschappelijke inpassing, aan-
dacht gevraagd voor een samenhangend beeld tussen de drie zones 
en bedenkingen geuit bij de toepassing van een glimmend gevelmate-
riaal. Zowel in het BKP als in het schetsontwerp zijn stappen gezet om 
te komen tot een hoogwaardig resultaat. 

Opdrachtgever
Doesburg Components
BKP locatie Berli
BRO, Boxtel
Ontwerp 
DENOLDERVLEUGELS Architects&Associates

Beeldkwaliteitplan en bedrijfsontwikkeling 

6 | Aanzicht zijde Rijksweg
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Aanbevelingen

 − Begin 2021 treedt de Omgevingswet in 
werking. Bergen is al begonnen met het 
implementatieplan en het opstellen van 
een Omgevingsvisie. Daarbij gaat het ook 
om het adequaat vastleggen van de kern-
kwaliteiten en omgevingswaarden. 

 − Bedenk hoe een kwaliteitsstelsel onder  
de Omgevingswet er uit zou kunnen zien  
en welke instrumenten en processen  
daarvoor nodig zijn. 

 − Faciliteer het kwaliteitsgesprek over  
ruimtelijke kwaliteit 

 − Intensiveer de samenwerking tussen  
de CRK en RO om de advisering nog  
eenduidiger te maken 

 − Graag lichten wij het jaarverslag toe in  
de vorm van een wandeling of excursie.

Landmark Nieuw-Bergen
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1 | Ruimtelijke opzet plangebied 2 | Impressie bebouwingsbeeld 3 | Gevel, eerste plan 4 | Gevel, definitieve plan

Beeldkwaliteit met een knipoog 
naar de historie

Nieuwbouwwoning Kasteelsehof 5 Well
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Schuin tegenover het kasteel aan de Kasteellaan in Well heeft de 
gemeente Bergen woningbouw mogelijk gemaakt. Met de woning-
bouw worden middelen gegenereerd voor de financiering van het 
reeds gerealiseerde multifunctioneel centrum en wordt de ruimtelijke 
kwaliteit van de locatie in aansluiting met het historische dorp verbe-
terd. Als richtsnoer en handreiking voor de ontwikkeling is in 2012 een 
ambitieus beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld door Buro Lubbers.

De ruimtelijke opzet van het plangebied bestaat uit twee woonmilieus. 
Een droog en hoger gelegen gedeelte omgeven door een houtwal en 
een nat en lager gelegen open gedeelte met een waterbergende func-
tie. Binnen de houtwal zijn ‘dorpsboswoningen’ gedacht, ontsloten 
via een entreelaan en elk met hun eigen kwaliteit. In het waterbergend 
deel zijn twee zwevende ‘terraswoningen’ gedacht zonder tuin. De 
architectuur van het dorpsbos gaat uit van robuuste hoofdvormen die 
herinneren aan Tiendschuren, een lage goothoogte en een dubbel-
hoge kap, baksteen in gedekte bruintinten en grijze pannen of leien. 

Voor het noordoostelijk kavel van de ‘boswoningen’ is in het verslag-
jaar een bouwplan met diverse opties in vooroverleg met de ontwer-
per besproken. Uitgaande van een te handhaven boom en een groene 
haag rondom is mede gelet op de uitgangspunten van het BKP 
gekozen voor de optie met de dominante hoofdvorm, een bescheiden 
(vergunningsvrij) bijgebouw en een tuinmuur. 

Prettig dat de architectuur een eigentijdse knipoog maakt naar de 
Tiendschuren en zich onderscheidt van het naastgelegen ontwerp, 
overigens afkomstig van dezelfde ontwerper.

De aangedragen opmerkingen om de kap te vergroten t.o.v. de gevels 
en de gesloten tuinmuur ipv, die op slimme wijze de auto’s aan het 
zicht onttrekt ipv, te perforeren, zijn sprekend uitgewerkt. 

BKP Dorpsrandlocatie Well
Buro Lubbers, Den Bosch
Opdrachtgever
Familie Vroemen
Ontwerp
Jos Hesen

5 | Tiendschuur Well als inspiratiebron

Nieuwbouwwoning Kasteelsehof 5 Well
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 30 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager  
of ontwerper. 

 − Van deze plannen werden er 20 ter plekke 
van een positief advies voorzien, mede 
dankzij vooroverleg. 

 − Voor 9 plannen was een aanpassing 
nodig, waarna een positief advies is 
gegeven. 

 − Er is 1 gecombineerd welstands-  
en monumentenadvies uitgebracht.

Voorzitter
Henk Vreeswijk
wethouder gemeente Scherpenzeel
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. Janos Boros, GG
Stedenbouwkundige/architect 
Anton Vermeulen, Arch AvB
Landschapsarchitect
mevr. ir. Aditi Kho, GG (op afroep)
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA, GG
Ambtelijke ondersteuning
Raymond Kater

Vlnr | Henk Vreeswijk, Janos Boros, Anton Vermeulen
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1 | Mariaschool Bergen

Het beste idee voor de  
Mariaschool Bergen

Prijsvraag herbestemming
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De Mariaschool in Bergen staat al enige tijd leeg. Daarom heeft de 
gemeente Bergen, als eigenaar van het pand, besloten een ideeën-
prijsvraag uit te schrijven voor inwoners, ondernemers en project-
ontwikkelaars. Samen met de inwoners van Bergen wil men zo een 
herbestemming kiezen die van meerwaarde is voor de leefbaarheid in 
het dorp en die past bij de uitstraling van het pand en de locatie in het 
dorp. Voorwaarden voor de herbestemming waren onder andere het 
behoud van de monumentale voorgevel en de financiële haalbaarheid 
voor de toekomstige eigenaar. 

Alle ideeën werden verzameld en de inwoners konden een stem uit-
brengen op hun favoriete idee. De respons was overweldigend. Uit de 
top 5 van de meest gekozen ideeën koos vervolgens een deskundige 
en betrokken jury het winnend idee. Voorzitter van de jury, wethou-
der Antoon Splinter, maakte op 17 februari in het gemeentehuis van 
Bergen de winnaar bekend, nadat elke indiener van een top 5 idee een 
pitch had gehouden. 
 
Bianca Jans uit Siebengewald won zichtbaar verrast de prijsvraag en 
ontving uit handen van de voorzitter een cheque van €1000,-. Haar 
idee genaamd ‘Mariaschool-warm welkom’ biedt een warm welkom 
voor mensen uit de buurt, én voor mensen die het mooie Maasdui-
nengebied willen leren kennen. Kernwoorden van haar idee zijn: 
laagdrempelige gastvrijheid, ontmoeten, warme sfeer, duurzaamheid, 
streekproducten, inspiratie, cultuur, toerisme. 
Bianca is de winnaar, maar volgens wethouder Splinter is de echte 
winnaar de gemeenschap van Bergen. Wat er ook komt, in ieder  

geval geen plat bouwplan met woningen, maar een plan waar de 
gemeenschap iets aan heeft. Bianca kan nu aan de slag met de uit-
werking om het idee te realiseren. Deze aanpak heeft bewezen veel 
creatieve ideeën en betrokkenheid onder de inwoners te genereren. 
Een aanpak die past in deze tijd en beslist naar meer smaakt!

Opdrachtgever
Gemeente Bergen
Jury
Antoon Splinter (wethouder en tevens voorzitter),  
Natascha Bakker (planoloog gemeente Bergen),  
Pieter Keiren (Dorpsraad Bergen),  
Marcel van de Ven (bewoner Kerkstraat),  
Janos Boros (Gelders Genootschap) 
Winnaar
Bianca Jans, Siebengewald

2 | Winnaar Bianca Jans

Prijsvraag herbestemming
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