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Het afgelopen jaar is een boeiend jaar 
geweest met diverse interessante ontwik-
kelingen en projecten. Doordat de gemeente 
daarin bijzonder servicegericht is en vooral 
faciliteert, wordt vooruitgelopen op de 
invoering van de omgevingswet. Hierdoor 
ontstaat soms een spanningsveld tussen 
het algemeen belang dat is vastgelegd in het 
gemeentelijk beleid en het individuele belang. 
In dit spanningsveld kon ik als onafhankelijk 
adviseur een belangrijke rol spelen, zodat 
niet het belang van de initiatiefnemer of 
de gemeente prefeleert, maar vooral het 

gemeentelijk beleid in voldoende mate tot 
zijn recht komt. Door mee te denken met de 
initiatiefnemer en te zoeken naar oplossingen, 
ontstaat bij de initiatiefnemer waardering voor 
het behaalde eindresultaat, dat vaak ook voor 
de opdrachtgever winst oplevert.  
Deze werkwijze waarbij ieder zijn eigen rol kan 
invullen, zorgt ervoor dat er een goed even-
wicht ontstaat tussen het individuele belang 
en het maatschappelijke belang. Juist een 
bijzonder mooie en karakteristieke gemeente 
als Voorst, zijn de belangen voor de diverse 
kernen en het waardevolle buitengebied der-
mate groot, dat zorgvuldig met veranderingen 
dient te worden omgegaan. Daarbij is de inzet 
van professionals voor zowel landschap, ste-
denbouw, cultuurhistorie, architectuur, arche-
ologie en duurzaamheid, van grote waarde. 
Het is een uitdaging om het genoemde 
spanningsveld, waarbij de belangen soms 
schuren, niet uit de weg te gaan, zodat de de 
gemeente zijn kwaliteit en schoonheid niet 
verliest. Heel belangrijk is daarbij niet alleen 
het helder vastleggen van de ambities van 
de gemeente in het gemeentelijke beleid, 
maar ook ervoor zorg te dragen dat dit in de 
dagelijkse praktijk een goede invulling krijgt. 
Samenwerking tussen de diverse kennis-

Terugblik en verantwoording 

terreinen wordt meer en meer de norm in 
het zoeken naar de juiste balans. Indien de 
gemeente deze terreinen in te grote mate 
vanuit eigen zienswijze invult, bestaat het 
risico van blinde vlekken en worden kansen 
gemist om de juiste balans tussen de ver-
schillende belangen aan te brengen. 

Als adviseur hecht ik vooral aan een goede 
dialoog met initiatiefnemers en zorg ik ervoor 
dat ze op een prettige manier begeleid wor-
den in het ontwerptraject. Daarin hebben de 
stedenbouwkundige en de vergunningverle-
ners eveneens een belangrijke en construc-
tieve rol. Zowel de projectleiders van ruim-
telijke ordening als de stedenbouwkundige 
schuiven regelmatig aan bij het welstands-
overleg. Ook de wethouder neemt een enkele 
keer deel aan het overleg om de visie van het 
college toe te lichten. Het is en blijft een uitda-
ging om al deze ontwikkelingen dusdanig te 
begeleiden dat er zowel voor de initiatiefne-
mer als voor de gemeente een project wordt 
gerealiseerd waar iedereen trots op kan zijn.

Leo van Grondelle is architect, adviseur ruimtelijke kwaliteit en secretaris-
deskundige van de welstandscommissie en lid van de Erfgoedcommissie 
CMC.

Leo van Grondelle
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1| Impressie van de inpassing van het gebouw in de omgeving 

Supermarkt 

2 | Supermarkt na realisatie 3 | Impressie nieuwe supermarkt 

Vervangende nieuwbouw Voorst
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Een geslaagd voorbeeld van de inpassing van een nieuwe super-
markt midden in een dorp, aan een oud historisch lint, is de inmiddels 
gerealiseerde supermarkt in Voorst. De uitdaging voor de ontwerper 
was om het gebouw aan te laten sluiten bij de schaal en het karakter 

van de bestaande, deels historische, bebouwing aan de Rijksstraat-
weg. Hiervoor werden diverse gesprekken gevoerd met de steden-
bouwkundige van de gemeente en de rayonarchitect. De uitdaging 
is daarbij geweest om een relatief gesloten gebouw te realiseren, dat 
een evenwichtige relatie aangaat met de omgeving en zich daar niet 
van afsluit. Door te kiezen voor het concept van een markthal wordt 
teruggegrepen op de historie. Het gebouw heeft een eenvoudige en 
heldere opzet en door de open kopgevel heeft het een open en uit-
nodigend karakter. Het gekozen concept geeft tevens aanleiding om 
met moderne materialen te werken, die afwijken van de meer traditi-
oneel toegepaste materialen in de omgeving. Het gebouwconcept 
en de gekozen architectuur draagt bij aan een goede inpassing in 
de dorpse omgeving en wordt de herkenbaarheid van het gebouw 
hierdoor vergroot. Uitzonderlijk is dat het karakter van de markthal ook 
aan de binnenzijde voelbaar is, doordat er geen verlaagd plafond is 
toegepast. Ook werd zorgvuldig aandacht gegeven aan de inrichting 

van het terrein. Naast een heldere opzet voor het parkeren, de opstel-
plaatsen voor fietsen en winkelwagentjes, werd geadviseerd om 
het groene karakter van het terrein te behouden. Doordat de diverse 
partijen hierin constructief hebben samengewerkt, is een unieke en 
tegelijk moderne supermarkt tot stand gekomen. Een gebouw dat 
zich niet alleen vanzelfsprekend voegt in de omgeving, maar ook in 
het gebruik een prettige omgeving vormt voor de gebruikers. Het laat 
zien dat in goed overleg tussen de verschillende betrokken partijen, 
van gemeente, architect en welstand, ook bij een dergelijk functioneel 
gebouw, kwaliteit haalbaar is!

Ontwerp
K3H architecten

“GESLAAGDE INPASSING 
VAN SUPERMARKT IN HET 

DORP VOORST”

4 | Vogelvlucht van het gebouw tussen de bebouwing van Voorst 

Vervangende nieuwbouw Voorst
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1 | Artist impression schuurwoningen

Landgoed Klarenbeek 
Twee nieuwe woningen
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Niet iedere dag bestaat de mogelijkheid om op een bestaand land-
goed twee nieuwe woningen te realiseren. Dat een dergelijk initiatief 
niet van zelf gaat, spreekt voor zich. Om het herstel van het landgoed 
financieel mogelijk te maken, is ervoor gekozen om twee woningen 
aan het landgoed toe te voegen. De impact van de woningen op het 
waardevolle landgoed speelt daarbij een belangrijke rol. In een der-
gelijke situatie wordt ook overlegd met adviseurs op het gebied van 
cultuurhistorie. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken of en waar er moge-
lijkheden zijn om nieuwbouw toe te voegen aan het landgoed. De 
impact op het landgoed dient daarbij zo gering mogelijk te zijn en bij 
voorkeur wordt extra kwaliteit aan het landgoed toegevoegd. Voor het 
landgoed Klarenbeek werd aan de zuidelijke rand een geschikte loca-

tie gevonden. De overgang van het bos naar het open landschap bood 
daar goede mogelijkheden toe. Het bos vormt de achtergrond waarte-
gen de woningen als twee bijzondere en unieke objecten afsteken.
Niet alleen werd de locatie zorgvuldig gekozen, ook werd een beeld-
kwaliteitplan opgesteld. Daarin zijn heldere landschappelijke en archi-
tectonische richtlijnen opgenomen voor de inpassing en vormgeving 
van de beide nieuwe woningen. In het welstandsoverleg vormde dit 
beeldkwaliteitplan het kader voor de advisering. In goed overleg met 
de architecten zijn twee bijzondere woningen tot stand gekomen.

Ontwerp
Architectenbureau Nieuw Bruut

3 | 3d beelden schuurwoning2 | Situatie van de beide woningen

Twee nieuwe woningen
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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 organi-
seert, zal straks in een gemeentelijke omge-
vingsvisie worden opgenomen. Deze visie 
vormt het uitgangspunt voor het op te stellen 
omgevingsplan. Ruimtelijke kwaliteit vormt 
een onderdeel van de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan. Het is van belang de waarde-
volle elementen uit het welstandsbeleid en de 
ontwikkelde werkwijze hierin te borgen. Daar-
bij is het van belang dat er een spanning blijft 
bestaan tussen het belang van de gemeente 
en de burger. De adviseur ruimtelijke kwaliteit 
vervult daarin een belangrijke tussenpositie  
(zie ook terugblik). De komende jaren is er 
op dit gebied werk aan de winkel waarbij het 
aspect duurzaamheid een steeds belangrijkere 
rol zal spelen. De nieuwbouw van de Brede-
school de Fliert is daar een mooi voorbeeld van, 
aangezien vanaf het begin van de ontwerpfase 
duurzaamheid een leidende rol speelde bij het 
maken van de ontwerpkeuzes. Het zal een uit-
daging zijn om het karakter en de ambities van 
de gemeente Voorst ook richting de toekomst 
te behouden en waar nodig te versterken. 

Nieuwbouw Bredeschool de Fliert   
Ontwerp: Van Moort en Partners Architecten

Verbinden van belangen
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3 | Herinrichtingplan Rijksstraatweg1 | Viaduct Enkweg in uitvoering, foto Marco Boekhorst, Provincie Gelderland 2 | Impressie uit landschapsplan 

Infrastructuur
Rondweg N345 en herinrichting Rijkstraatweg in Voorst 
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Voorst zal met het aanbrengen van een nieuwe rondweg, vrij worden 
van het doorgaande verkeer. Deze rondweg vormt tegelijk een forse 
ingreep in het kleinschalige landschap van de Voorster enk en het 
landgoed Beekzicht. In verband met dit bijzondere project hebben de 
gemeente Voorst en de Provincie Gelderland de stedenbouwkundige 
Jan Wabeke van het Gelders Genootschap gevraagd toe te zien op 
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit bij de aanbesteding en 
de realisatie van dit werk. De aannemerscombinatie Liebregts/BAM 
ontwierp een plan dat zorgvuldig omgaat met het mooie landschap en 
dat tegelijk fraaie ontwerpen voor een viaduct en een onderdoorgang 
opleverde. Bij de uitwerking van een dergelijk complex project worden 
nog veel ontwerpkeuze gemaakt die invloed hebben op de ruimtelijke 
en landschappelijke kwaliteit. Daarin bleek de extra betrokkenheid van 
Jan Wabeke, die veel ervaring heeft met dergelijke projecten, bijzonder 
waardevol. 
Met de aanleg van de rondweg zal de Rijksstraatweg binnen het dorp 
eveneens worden ontlast van het doorgaande verkeer. Dit was voor de 
gemeente een mooie aanleiding om de inrichting van de Rijksstraat-
weg in het dorp aan te passen aan de veranderde verkeersfunctie, 
waarbij verblijfskwaliteit, economische vitaliteit en belevingswaarde 
centraal staan.
Ook bij dit plan heeft de gemeente Voorst het Gelders Genootschap 
gevraagd om met expertise op gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke 
kwaliteit ondersteuning te bieden bij de planvorming. Op basis van de 
historische ontwikkeling van het straatbeeld zijn de uitgangspunten 
voor het ontwerp geformuleerd en werd ingegaan op vormgeving, 
materiaal en kleurtoepassing van bestrating en straatmeubilair. De ray-
onarchitect was bij deze planvorming op afstand betrokken en in goed 

overleg met de stedenbouwkundige en de adviseur cultuurhistorie 
werden de diverse welstandsaspecten onder de loep genomen.  
Door integraal samen te werken met de diverse partijen en de 
gemeente Voorst, is voor beide projecten een waardevol eindresultaat 
behaald.

Ontwerp
Liebregts/BAM i.s.m. landschapsarchitect Rebecca Planteijdt

4 | Artist impression herinrichting Rijksstraatweg

Rondweg N345 en herinrichting Rijkstraatweg in Voorst 
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1 | Artist Impression voorzijde woonhuis 

Particuliere woningbouw
Kruisweg 16 Twello
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Op een bijzondere plek, aan de rand van Twello (aan de Kruisweg) zal 
deze bijzondere woning als vervangende nieuwbouw worden gereali-
seerd. Omdat het plan niet paste in het bestemmingsplan lag de vraag 
voor of daarvan kon worden afgeweken.

Hoewel dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de 
stedenbouwkundige, speelt in een dergelijke situatie ook de ruimte-
lijke inpassing een rol, waarbij naast de situering van de woning, ook 
de opbouw van de massa en de architectuur bepalend zijn voor een 
dergelijke keus. Mede dankzij het gezamenlijke overleg en de kwali-
teiten van de architect ontstond een bijzonder en mooi eindresultaat. 
De enigszins solitaire plek gaf samen met het hoogwaardige eindre-

sultaat, aanleiding om zowel stedenbouwkundig als ook welstands-
technisch medewerking te verlenen aan de realisatie van deze unieke 
woning.

Ontwerp
Maas architecten 

2 | Artist Impression achterzijde woonhuis 

Kruisweg 16 Twello
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 377 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager  
of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 55% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 45% was een wijziging nodig. 

 − De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

 − Voor 4 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.

Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle, 
Gelders Genootschap 
Architect
ir. J. van Dijk 
Landschapsarchitect
mw. S. Schuit
Monumentendeskundigen
drs. J. Westerman en drs. G. Derks, 
Gelders Genootschap 
Ambtelijke ondersteuning
T. Overeem, 
H. van den Brink  
P. Bakker, A. Tuitert, 
mw. M. Hulzink, 
E. Poortman

Vlnr | John van Dijk, Sandra Schuit, Jolanda Reitsma, Leo van Grondelle
Foto’s rechts | Jeroen Westerman, Gerard Derks
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1 | Historische foto van de houtzagerij 2 | De nieuwe CMC 3 | Diverse stedenbouwkundige modellen van de houtzagerij

Monumenten
Erfgoedcommissie CMC
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De gemeente Voorst is rijk aan monumenten en koestert deze. 
Onlangs is de uitbreiding en renovatie van het hoofdgebouw van land-
goed ‘het nieuwe Wezeveld’ in Twello gerealiseerd. Een bijzonder pro-
ject dat mede door de adviezen van de voormalige monumentencom-
missie en de welstandsgemandateerde tot een evenwichtig gebouw 
is uitgegroeid. Door het opheffen van deze monumentencommissie is 
er enige onduidelijkheid geweest over de advisering, aangezien een 
monumentencommissie een wettelijke verplichting is. Daarom is het 
te waarderen dat sinds 2017 er weer een brede Erfgoedcommissie 
is benoemd, waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn zoals 
adviseurs voor cultuurhistorie, historische geografie, architectuurhis-
torie, archeologie, welstand en tevens enkele betrokken burgers. Een 

interessant plan dat in deze commissie diverse keren op de agenda 
heeft gestaan, is een project van de ‘Stichting Stoomhoutzagerij 
Wilpsche Dijk’. Er worden plannen ontwikkeld om het complex aan de 
Wilpse Dijk te renoveren en daar ook nieuwbouw aan toe te voegen. 
Het plan zal in fases worden gerealiseerd. De houtzagerij is vele jaren 
niet meer in gebruik en daardoor erg vervallen. Vanuit de gemeente 
en de commissie is er dan ook veel waardering voor de plannen. Door 
regelmatig overleg te voeren met de architect komen de plannen in 
een goede samenwerking tot stand. Met belangstelling wordt uitge-
zien naar de verdere ontwikkelingen.

Ontwerp
 Arcom architecten

4+5 | Aanzicht van het hoofdgebouw (rechts) en de uitbreiding (links) Nieuw Wezeveld 

Erfgoedcommissie CMC
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1 | Impressie van de schuurwoning 

Schuurwoning
Vervangende nieuwbouw buitengebied Voorst
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Op kleine afstand van landgoed ‘De Poll’, bevindt zich een eenvou-
dige dubbele woonboerderij met diverse bijgebouwen. Als vervan-
ging van de bijgebouwen zal een extra woning worden gerealiseerd. 
De opzet is om deze als een ‘schuur’ in het landschap op te nemen. 
Omdat het geheel is gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving 
wordt extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van 
het plan. 
Vanuit welstand is er waardering voor het ontwerp van de schuurwo-
ning. Geadviseerd werd om de schuurwoning een ondergeschikte 
positie ten opzichte van de woonboerderij te geven en te kiezen wordt 
voor een eenvoudige hoofdvorm. Hierdoor zal de bestaande boerde-
rij het hoofdaccent blijven in de waardevolle omgeving. Hoewel het 

gebouw zich op een bescheiden manier in de omgeving voegt, is de 
kwaliteit van de woning bijzonder te noemen.

Ontwerp
Maas architecten

2 | Impressie van de schuurwoning 

Vervangende nieuwbouw buitengebied Voorst
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