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Met dit jaarverslag blik ik terug op onze 
advisering in 2017. Daarmee krijgt de lezer 
een impressie van de plannen en ruimtelijke 
ontwikkelingen waar de Dorpsbouwmeester 
bij betrokken was. 
Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar, 
waarin wederom sprake was van een groei-
end aantal plannen en adviezen. Het geeft 
voldoening om telkens door dialoog en 
begeleiding initiatiefnemers uit te nodigen 
om kwaliteit te leveren. Daarbij is kwaliteit 
maatwerk, de gemeente geeft zelf aan wat 
voor een gebied of plek wenselijk is.  

Voor mij is dat het vertrekpunt en verken ik 
met initiatiefnemers de mogelijkheden. Dat 
vraagt overigens ook om continue afstem-
ming met de ambtelijke organisatie, wat  
afgelopen jaar prima is verlopen.

Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke 
regie en betrokkenheid van de raad.  
Ik nodig u daarom graag uit om gezamenlijk 
een rondgang door de gemeente te maken. 
Er worden dan verschillende projecten en 
locaties bezocht, zodat u een beeld krijgt van 
de ruimtelijke ontwikkelingen en de advise-
ring hierover.

Terugblik

Geert Jan Jonkhout is architect en  Dorpsbouwmeester Wijchen

 Suggestie tot verbetering van het gevelbeeldPresentatie ondernemers binnenstad

Geert Jan Jonkhout

Hoewel de gemeente Wijchen in haar Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit uit 2015 een groot deel 
van haar grondgebied welstandsvrij heeft 
gemaakt, heeft zij wel degelijk kwaliteitsam-
bities voor die gebieden. In het centrum, de 
historische linten en de kernen van de kleine-
re dorpen gelden vanuit de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit al hoge kwaliteitsambities, maar er 
zijn ook situaties of gebieden waar de kwa-
liteit niet voor het oprapen ligt, waar goede 
middelmaat overheerst. De gemeente ver-
wacht in deze gebieden dat de aanvragers  
en initiatiefnemers aandacht en zorg beste-
den aan hun plannen.  
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Voor initiatiefnemers in welstandsvrije 
gebieden biedt de gemeente daarom de 
mogelijkheid om aan te schuiven bij het 
“vrijwillige welstand“-inloopspreekuur van de 
dorpsbouwmeester, waarbij in een informele 
setting wordt gekeken of bouwplannen met 
eenvoudige middelen aan kwaliteit kunnen 
winnen. Deze gesprekken hebben een geheel 
vrijblijvend karakter, en het is aan de aanvra-
gers zelf om te bepalen of en in hoeverre zij  
de aanbevelingen en handreikingen verwer-
ken in de verdere plannen. 
Deze ‘Wijchense Methode’ wordt inmiddels 
gesubsidieerd in het kader van het rijkspro-
gramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, 
teneinde het spreekuur van de Dorpsbouw-
meester te ondersteunen en verder uit te 
bouwen. Een van de onderdelen van dit pro-
gramma is een nauwe dialoog met de vereni-
ging van pandeigenaren van de binnenstad 
en de ondernemersvereniging binnenstad. 
Naast een rondwandeling door het centrum 
heeft de Dorpsbouwmeester samen met 
de gemeente voor beide verenigingen een 
presentatie verzorgd. Daarin werden enkele 
eenvoudig te realiseren aanbevelingen 
gegeven om de uitstraling van panden in de 
binnenstad te verbeteren. 

Oostflank

Terugblik
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1 | Herontwikkeling / restauratie Spoorstraat-Burchtstraat

Integrale advisering cultuurhistorie
Herontwikkeling / restauratie Spoorstraat-Burchtstraat
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Adviseur cultuurhistorie Werner Weijkamp is gemandateerd vanuit de 
Wijchense monumentencommissie voor de toetsing van bouwplan-
nen aan monumenten en in de beschermde dorpsgezichten. In geza-
menlijkheid adviseert hij met de Dorpsbouwmeester integraal over 
deze plannen, waarbij meestal in goed overleg met de aanvragers en 
architecten tot een goed resultaat wordt gekomen. Een mooi voor-
beeld is de ontwikkeling Spoorstraat / Burchtstraat, in het centrum 
van Wijchen. Op deze straathoek worden plannen ontwikkeld om het 
als karakteristiek aangewezen hoekpand te restaureren en te heront-
wikkelen, waarbij er aan de zijde van de Burchtstraat een moderne, 
contrasterende aanbouw wordt toegevoegd. Tussen de architect, 
monumentendeskundige en Dorpsbouwmeester heeft intensief  

overleg hierover plaatsgevonden, waarbij onder meer is ingegaan op 
de wijze van restaureren van het hoekpand, en de verschijningsvorm 
van de nieuwbouw.   

Ontwerp
Frank Willems Architecten bna, Nijmegen 

“HET GEEFT VOLDOENING 
OM TELKENS DOOR DIALOOG 
EN BEGELEIDING INITIATIEF-
NEMERS UIT TE NODIGEN OM 

KWALITEIT TE LEVEREN.”

2 | Beeld vanaf de Burchtstraat

Herontwikkeling / restauratie Spoorstraat-Burchtstraat
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Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Een van de doelen is het streven naar goede 
omgevingskwaliteit, waarbij maximaal ruimte 
wordt gegeven aan initiatiefnemers.  
Wat die kwaliteit precies inhoudt en hoe je 
dat organiseert, staat straks in een gemeen-
telijke omgevingsvisie en omgevingsplan. 
Dat geldt ook voor ambities op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Wij-
chen is inmiddels volop bezig met dat traject. 
Voor de Dorpsbouwmeester is dit een prima 
ontwikkeling waar ik graag met de gemeente 
aan meewerk.

Bedrijfspand Briggs&Stratton Bijsterhuizen, ontwerp Intex architecten, Arnhem
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1 | Nieuwbouw 2e fase DHL (voorgrond)

Bijsterhuizen
Nieuwe bedrijfspanden
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In 2017 zijn meerdere  plannen besproken door de Architectuur 
Begeleidings Commissie Bijsterhuizen, waarin de Dorpsbouwmees-
ter zitting heeft, samen met een vertegenwoordiger van de Nijmeegse 
welstandscommissie en een stedenbouwkundige. Deze gesprekken 
verlopen over het algemeen zeer constructief, en na goedkeuring door 
de ABC verzorgt de Dorpsbouwmeester de eindtoets in het kader van 
een Omgevingsvergunning. Voorbeelden zijn de tweede fase van het 
bedrijfspand van DHL, en de nieuwbouw van het bedrijfspand Kor-
tenray. Bij de aan de A326 gelegen bedrijfslocatie van Kortenray was 
er sprake van een grote parkeerplaats voor trucks en relatief weinig 
bebouwing. Om de voertuigen enigszins aan het zicht vanaf de snel-
weg te onttrekken werd in samenspraak met de ontwerper gekozen 

voor een half-transparant scherm langs de A326, dat geïntegreerd 
werd in de architectuur van het gebouw.   

Ontwerp
B&W Architecten, Soerendonk en Ariëns Groep, Wijchen

3 | Bedrijfspand Kortenray2 | DHL 1e fase (foto BenW Architecten)

Nieuwe bedrijfspanden
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1 | MFC Batenburg, impressie

MFC Batenburg
Advisering in welstandsvrij gebied
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In 2017 heeft de gemeente Wijchen een start gemaakt met de ontwik-
keling van het multifunctioneel centrum ̀ Het Stadshuis‘ in Batenburg. 
Hoewel de locatie in een welstandsvrije zone ligt, heeft de gemeente 
er toch voor gekozen om vrijblijvend advies te vragen aan de Dorps-
bouwmeester. Ook de monumentenadviseur is, mede vanwege de 
ligging nabij het beschermde stadsgezicht, hierover geconsulteerd. 

In eerste instantie is meegedacht over de situering van het bouwwerk 
in relatie tot de zichtlijnen naar de kasteelruïne. In een vervolgfase 
is met de architect van gedachten gewisseld over de uitstraling en 
openheid van het gebouw, en de onderlinge aansluitingen van de 
verschillende bouwvolumes.  

Ontwerp
Croonen architecten, Nijmegen 

“HOEWEL DE LOCATIE IN EEN 
WELSTANDSVRIJE ZONE LIGT, 

HEEFT DE GEMEENTE ER  
TOCH VOOR GEKOZEN  

OM VRIJBLIJVEND  
ADVIES TE VRAGEN AAN DE 
DORPSBOUWMEESTER.”

2 | MFC Batenburg, situering

Advisering in welstandsvrij gebied
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2017

In cijfersAanbevelingen

 − Door de Dorpsbouwmeester zijn 94  
plannen behandeld, deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 77% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 23% was een wijziging nodig. 
 − Voor 16 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monumen-
tenadvies uit.

 − Betrek de Dorpsbouwmeester meer in het 
voor- en RO-traject van plannen. In deze 
fase heeft advisering meer effect en kan 
beter worden gestuurd op omgevings-
kwaliteit.

 − Om een goed beeld te krijgen van ons werk 
nodigen we u uit om het welstandsoverleg 
van de Dorpsbouwmeester bij te wonen.

Restauratie pastorie Molendijk 1 Batenburg 
Ontwerp Pieter Oosterhout buro voor architectuur BNA
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