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Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is 
Sjef van Elk. Sinds 1 januari 2019 ben ik de 
nieuwe voorzitter van de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit in de Regio Rivierenland. 
De woningbouw trekt aan. Dat was in 2018 
het geval en die lijn zet zich ook in 2019 door. 
Er worden volop woningen gebouwd  en 
dat is een goede zaak. Vooral starters zien 
mede als gevolg van de lage rentestand nog 
steeds mogelijkheden om die woningmarkt 
te betreden. Tegelijk brengt dat ook voor ons 
samen een verplichting met zich mee. Laten 

we naast de aantallen woningen die worden 
gebouwd ook aandacht hebben voor de 
kwaliteit ervan. Daar ligt een belangrijke rol 
voor de provincie, lokale overheden, ste-
denbouwers, architecten en projectontwik-
kelaars/bouwbedrijven. Zodat we over vele 
jaren nog steeds trots zijn op onze architec-
tonische pareltjes. Want laten we wel wezen, 
er bestaat al veel ruimtelijke kwaliteit in 
gemeenten, die we moeten koesteren.
Met mijn collega’s buig ik me over grote en 
op de omgeving van invloed zijnde plannen, 
waar de Commissie over in vergadering 
bijeen komt. Dat schept een extra verant-
woordelijkheid voor de adviseurs ruimtelijke 
kwaliteit van het Gelders Genootschap. 
Samen met de klant en de  ambtenaren 
bouw- en woningtoezicht/klantmanagers 
van gemeenten beoordelen zij onder man-
daat de plannen, waarover de Commissie 
zich niet buigt. Het is vooral meedenken, in 
dialoog treden met burgers en samen pro-
beren die ruimtelijke kwaliteit te bewaken en 
waar nodig van een impuls te voorzien. Daar 
zit ook de meerwaarde van de Commissie in.
Mijn wens is dat stedenbouwkundige kwa-
liteit, architectonische inspiratie, aandacht 
voor landschap en industrieel erfgoed - om 

Voorwoord

maar enkele voorbeelden te noemen - bij 
raads- en collegeleden die aandacht krijgen 
die ze verdienen. Ik wens u veel plezier bij het 
lezen van het jaarverslag 2018.

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur 
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het 
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.

Sjef van Elk, voorzitter

Sjef van Elk
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Naast de grotere ontwikkellocaties voor 
woningbouw, zoals Parijsch-Zuid en Sprok-
kelenburg, zijn er afgelopen jaar ook klei-
nere, lokale ontwikkelingen geweest zoals 
de inbreidingslocatie ter plaatste van het 
voormalige postkantoor aan ‘t Jach. Door 
vroegtijdig betrokken te worden bij de ont-
wikkeling van dit soort locaties kan er aan de 
voorkant van het proces een helder kader 
voor de beeldkwaliteit meegenomen worden, 
wat voor de initiatiefnemers hanteerbare 
uitgangspunten geeft en wat leidt tot een 
soepel proces ten aanzien van de advisering 
over ruimtelijke kwaliteit. 

Gedurende het afgelopen jaar ben ik in 
opvolging van mijn collega Engeli Kumme-
ling vol enthousiasme aan de slag gegaan 
om een bijdrage te leveren aan de omge-
vingskwaliteit van de gemeente Culemborg. 
Als adviseur leg ik de nadruk op dialoog en 
begeleiding vanuit een oplossingsgerichte 
houding. We hopen dat burgers en onder-
nemers hierdoor gestimuleerd worden 
om plannen te maken die bijdragen aan de 
woon- en omgevingskwaliteit. Samen wer-
ken we aan de beste oplossing, waarmee we 
de omgevingskwaliteit verbeteren en tevens 

tegemoet komen aan de wensen van de 
initiatiefnemer. 
Met dit jaarverslag van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit geven wij inzicht in de 
werkwijze en samenstelling van de commis-
sie. Tevens laten we zien hoeveel plannen 
er zijn behandeld. Er zijn plannen aan de 
orde geweest voor nieuw- en verbouw van 
onder meer monumenten, woningen, kan-
toorpanden en bedrijfsbebouwing, zowel 
in als buiten de stadskern. Maar ook het 
thema duurzaamheid zien we bij veel plannen 
terugkomen. Het plaatsen van zonnepanelen, 
al dan niet binnen het beschermde stads- of 
dorpsgezicht, het na-isoleren van woningen, 
maar ook grote ontwikkelingen als de uitbrei-
ding van het Centraal Boekhuis of de ontwik-
keling van nieuwe wijken als Forteneiland in 
Parijsch-Zuid komen in het advieswerk aan 
bod.
De meeste advisering vindt plaats binnen 
het mandaatoverleg. Daarnaast zijn wij ook 
betrokken in kwaliteitsteams bij verschillende 
gebiedsontwikkelingen in de stad, zoals 
de nieuwe wijk Parijsch-Zuid en de villawijk 
Sprokkelenburg. De ambitie voor Culemborg 
ligt hoog, en dat mag ook wel voor zo’n karak-
teristieke ‘vrijstad’. 

Terugblik

Inrichting parkeerplaats Werk aan het Spoel

Mirjam Steins

Mirjam Steins
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Nieuwbouwplannen in Parijsch-Zuid worden in een vroegtijdig sta-
dium in het kwaliteitsteam besproken en getoetst aan het beeldkwa-
liteitsplan. Hierbij wordt geadviseerd over de ontwikkeling van het 
stedenbouwkundige plan, het architectonische ontwerp, het inrich-
tingsplan en de uiteindelijke vergunningaanvraag. 
Het Forteneiland oost is een deelgebied van Parijsch-Zuid waarbinnen 
41 woningen projectmatig worden gerealiseerd. De gewenste archi-
tectuur voor Forteneiland betreft traditionele baksteen-architectuur, 
waarbij karakteristieke forten uit de omgeving van de Nieuwe Hollands 
Waterlinie als inspiratiebron hebben gediend. Dit heeft geleid tot een 
kloeke architectuur, binnen een levendige stedenbouwkundige opzet. 
Er is veel aandacht voor plasticiteit in de gevel en details en voor de 

inrichting van de buitenruimte. Bij De Wilde Tuin, gelegen in deelge-
bied Sporthelden West, zijn 20 eengezinswoningen ontwikkeld, die 
gegroepeerd zijn rondom drie gemeenschappelijke groene ruimtes. 
De architectuur van de woningen is ook hier gericht op robuuste 
baksteenarchitectuur, waarbij contrast in steensoorten in combinatie 
met afgeschuinde dakranden zorgt voor een beweeglijk gevelbeeld. 
De gevelopeningen zijn hierbij zorgvuldig gedetailleerd, waarbij de 
lichtinval d.m.v. lamellenschermen door de bewoners zelf geregeld kan 
worden. Bij de advisering is veel aandacht uitgegaan naar de vertaling 
van de robuuste architectuursfeer in de materialisering en detaillering 
van de woningen. 

2 | De Wilde Tuin
Ontwerp Op ten Noort Blijdenstein architecten en adviseurs

1 | Forteneiland
Ontwerp Mulleners & Mulleners Architecten

Kwaliteitsteam Parijsch-Zuid

Forteneiland en De Wilde Tuin
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Op weg naar de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Vertrouwde kaders, rollen en instrumenten 
veranderen dan. 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 gemeentelijke omgevingsvisie 
en omgevingsplan. Dat geldt ook voor ambi-

ties op het gebied van welstand en ruimte-
lijke kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden 
opgenomen in een omgevingsplan. Dat 
geldt ook voor planologische voorwaarden. 
Wat nu nog afzonderlijk in welstandsnota’s 
en bestemmingsplannen staat, wordt op 
termijn opgenomen in nieuwe beleidsregels. 
Die krijgen dan een veel breder karakter door 

koppeling met  erfgoed, stedenbouw, land-
schap,  architectuur en openbare ruimte. 
Ook vindt een vertaling plaats van de princi-
pes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.

Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwali-
teit. Uitgangspunt is wel dat bij ruimtelijke 
initiatieven telkens een afweging plaatsvindt 
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede 
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te 
kunnen maken, voorziet de Omgevingswet in 
de instelling van een gemeentelijke advies-
commissie. Dit is dan feitelijk de opvolger 
van de bestaande CRK , in samenhang met 
de Monumentencommissie. 
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Theater De Fransche school

Het Theater De Fransche school aan de Havendijk 1 te Culemborg 
is een rijksmonument, gebouwd in 1846 als armenschool. Het pand 
heeft sinds 1891 diverse functies gehad en werd in 1981verbouwd 
tot theater. Hierbij hoorde ook een aanbouw aan de westzijde, met een 
ingang op de hoek aan de Havendijk, naast het oude deel. De aanbouw 
en de entreepartij met afgeronde luifel waren in 2018 aan een verbete-
ring en facelift toe. De vernieuwing van de ingang werd eerst door de 
gemeente aan de mandaatcommissie voorgelegd. Hoewel het plan op 
zich geen inbreuk op het monumentale deel maakte, had het er wel rela-
tie mee en werd het plan ter nadere behandeling naar de grote commis-
sie doorgestuurd. De architecte gaf in deze commissie een toelichting 
op een al aangepast plan. Bespreking in de commissie leidde tot een 

positief advies onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn daarna in  
de mandaatcommissie afgehandeld. Het eerste ontwerp met een 
opgelichte luifel en een bekleding van de zijwand, is naar aanleiding van 
de opeenvolgende adviezen uitgewerkt in een rustiger vormgegeven  
zijwand tegen het oude deel aan en een betere belijning aan de zijde 
van de aanbouw. Belangrijk was dat het vooroverleg, het grote overleg 
en de afhandeling uiteindelijk het ontwerp ten goede is gekomen, waar-
uit eens te meer blijkt dat wisselwerking tussen commissie en ontwer-
per de uiteindelijke ruimtelijke kwaliteit ten goede kan komen.

Ronald Stenvert, 
gemandateerd lid commissie Erfgoed en Ruimte

Renovatie en vernieuwing 

2 | Aangepast ontwerp1 | Eerste ontwerp

Ontwerp
Architectuurstudio IR
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Werkwijze

Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van 
de gebouwde omgeving. Maar spreken we 
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook over 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en 
openbare ruimte.  Deze thema’s geven samen 
inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook 
de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk of 
gebied. In het gemeentelijk welstandsbeleid 
zien we deze brede benadering van ruimtelijke 
kwaliteit terug. 

In het welstandsbeleid is sprake van onder-
linge samenhang tussen welstand en ver-
wante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is 
per gebied sprake van maatwerk en zijn de 
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige 
kwaliteiten.
Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere 
woonwijk meer mogelijk is dan in een gebied 
met een hoge monumentale waarde of in een 
fraai landschap.

Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is 
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet 
die in 2021 in werking treedt. Essentie daar-
van is dat bij alle ruimtelijke initiatieven wordt 
gekeken naar de balans tussen een veilige, 

gezonde omgeving en een goede – en duur-
zame! – omgevingskwaliteit.

Een principe dat we als commissie van harte 
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan 
regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke 
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht 
tussen de kwaliteit van een gebouw en de 
kwaliteit van de directe omgeving.

Reguliere advisering
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
de wettelijke taak om het college van B&W 
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van 
bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving. 
Welke de ambities en randvoorwaarden voor 
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen staat 
in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt 
ook de basis voor advisering door de commis-
sie.

Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder 
mandaat van de commissie door de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit – secretaris-deskundige 
–afgehandeld. Alleen grootschalige of com-
plexe plannen schuiven door naar de ‘grote’ 
commissie die multi-disciplinair is samen-

gesteld: architectuur, stedenbouw en land-
schap. Op afroep is ook de discipline duur-
zaamheid beschikbaar. 

Het mandaatoverleg met de adviseur ruim-
telijke kwaliteit vindt tweewekelijks  plaats 
in afwisselend het gemeentekantoor van 
Culemborg en het regiokantoor van de 
Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel. Dat is 
ook het moment om plannen in vooroverleg 
met initiatiefnemers te bespreken. 
Dit in aanwezigheid van de contactambtenaar 
van de omgevingsdienst. Voor wijzigingen 
aan of bij monumenten en in de beschermde 
gezichten zijn adviezen nodig op het gebied 
van welstand en cultuurhistorie. Deze advie-
zen worden op elkaar afgestemd door een 
gezamenlijke bespreking met (een afgevaar-
digde van) de commissie Erfgoed en Ruimte, 
waardoor er geïntegreerde adviezen kunnen 
worden uitgebracht. Na goedkeuring in deze 
commissie, wordt het advies verder in het 
welstandsmandaat afgerond. 

Bij de beoordeling van de plannen wordt 
onder meer gelet op de afstemming op de 
bestaande bebouwing, van het pand op zich-
zelf en in relatie tot de omgeving. De mate van 
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Werkwijze

afstemming is van invloed op de samenhang 
en de kwalitatieve, verzorgde uitstraling van 
een gebouw, straat of wijk. In de welstandsno-
ta of in een beeldkwaliteitplan is aangegeven 
welke mate van afstemming gewenst is.

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de com-

missie ook door de gemeente gevraagd om te 
adviseren over beleidsmatige en RO-kwesties. 
Dit gaat bijvoorbeeld over terrassenbeleid en 
nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de her-
ontwikkeling van het terrein bij de watertoren. 

Kwaliteitsteam en klankbordgroep
In 2018 heeft de adviseur ruimtelijke kwaliteit 

een gewaardeerde inbreng kunnen geven op 
de architectonische uitwerking van de voorge-
stelde plannen in de kwaliteitsteams Parijsch-
Zuid, Sprokkelenburg en Spoorzone-West. 

De rol van de rayonarchitect in de kwaliteits-
teams is breder dan de welstandstoetsing.  
In een vroeg stadium worden binnen het team 
zaken besproken zoals de positie van nieuw-
bouwontwikkelingen, de inrichting van de 
openbare ruimte en in enkele gevallen civiel-
technische werken zoals bruggen. 

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit en van de commissie is altijd geba-
seerd op dialoog met en begeleiding van 
initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit 
alles binnen de kaders van het gemeentelijk 
beleid.

Er wordt gestreeft naar een oplossingsge-
richt en transparant adviesproces dat ervoor 
zorgt dat er mooie plannen worden gemaakt 
die Culemborg verrijken.

Impressie Forteneiland
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Op de locatie van het voormalige postkantoor aan ’t Jach wordt een 
nieuw gebouw voorgesteld bestaande uit 3 bouwlagen, waarin 15 
levensloopbestendige seniorenappartementen gelegen zijn. 
De entree van het complex is gesitueerd aan de zijde van de Buiten-
molenstraat en het parkeren ligt op het achtergelegen terrein. 
Het plan is meerdere keren besproken in zowel de commissie Erf-
goed en Ruimte als in het welstandsmandaat. In de advisering is in 
een eerder stadium uitgebreid gesproken over de samenstelling van 
het bouwvolume. Hierbij ging het met name om de aansluiting van het 
gebouw op de omliggende bebouwing. De bebouwing sluit aan op de 
naastgelegen bebouwing aan ’t Jach door het bouwvolume hier op de 
bestaande bouwhoogte aan te laten sluiten. Vervolgens is er meer-

dere malen geadviseerd over de architectonische invulling in relatie 
tot de ligging van het plan in het beschermd stadsgezicht. 
Bij het eerste ontwerp stond het gebouw in tegenstelling tot de histo-
rische bebouwing in de binnenstad niet met de ‘voeten aan de stoep’. 
Dit is in gaande het ontwerpproces opgelost door de appartemen-
ten op de begane grond beter aan te laten sluiten op de omliggende 
openbare ruimte. Daarnaast is de gevel, gericht op de Buitenmolen-
straat, zoveel mogelijk verlevendigd door spiegelstukken te plaatsen 
en hier ook aanvullende raamopeningen in op te nemen. 
De inpassing van het nieuwe appartementencomplex binnen de 
bestaande stedelijke context is met dit nauwkeurig uitgewerkte plan 
zeer geslaagd.

2 | Definitief ontwerp1 | Schetsontwerp

Binnenstedelijke inbreiding

‘t Jach

Ontwerp
Vocus architecten
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Het Centraal Boekhuis ligt op een prominente plek op het bedrijven-
terrein Pavijen in Culemborg. Het huisvest kantoorruimtes en een 
groot magazijn in een opvallend uiterlijk. De beschilderde gevel met 
een  verbeelding van een zon en vrouwfiguur met boek springt zeer in 
het oog. Begin 2018 zijn de schetsplannen voor uitbreiding en ver-
nieuwing van het bestaande magazijn met de commissie besproken 
en in navolging van een aantal adviesgesprekken is het plan verder 
doorontwikkeld. 
De gemeente heeft de ambitie om het bedrijventerrein Pavijen te 
ontwikkelen tot een duurzaam en ‘high-tech’ bedrijventerrein waar 
ruimte is voor innovatie. Vanuit deze ambitie zijn er richtlijnen en uit-
gangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de uitbreiding 

op de locatie van het Centraal Boekhuis. Door de ontwerpers is deze 
ambitie vertaald in een heldere hoofdmassa die op de hoek openge-
werkt wordt. Dit gebeurt door de horizontale gevelpanelen te kante-
len in een beweging die refereert aan de ezelsoren in een veelvuldig 
gelezen boek. Hierdoor is het werkproces deels zichtbaar gemaakt. 
Door de 24/7 werkactiviteiten en daarmee samenhangende interne 
verlichting is het gebouw door de deels geopende gevel ook ’s nachts 
een herkenbaar baken op het bedrijventerrein. 

Ontwerp
DENC architecten

2 | Architectonisch ontwerp1 | Bestaande situatie

Centraal Boekhuis

Uitbreiding bedrijfslokatie
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Samenstelling

CRK

Tot 1 oktober hadden de volgende  
commissieleden zitting:
Voorzitter
F.R. (Free) Hoving
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. E. (Engeli) Kummeling
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman

Vanaf 1 oktober was de samenstelling 
als volgt:
Voorzitter
S. (Sjef) van Elk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
ir. M. (Mirjam) Steins
Architect
ir. J. (John) van Dijk
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman
Adviseur duurzaamheid (op afroep) 
A. (Amar) Sjauw En Wa – Windhorst
Ambtelijke ondersteuning /  
Omgevingsdienst
M. Haddeman/L. den Besten/ 
K. van Dillen-Vos

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 257 
plannen behandeld, deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 60 % ter plekke 
van een positief advies voorzien, dankzij 
vooroverleg. 

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk, Sjef van Elk.

2018

In cijfers

 − Voor 40% was een wijziging nodig. 
 − De voltallige commissie behandelde in 
totaal 2 plannen. 

 − Voor 5 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.
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Begin 2018 is er een beleidsstuk ‘Beeldkwaliteit terrassen bin-
nenstad Culemborg’ vastgesteld door het college. Het doel van dit 
beleidsstuk is om terrasaanvragen van horecaondernemers, die 
bijdragen aan verlevendiging en gastvrijheid van de stad, snel af te 
kunnen handelen met eenvoudige afspraken. Hierbij dient de histori-
sche kwaliteit van de binnenstad beschermd te worden en de toegan-
kelijkheid en verkeersveiligheid van de openbare ruimte gewaarborgd 
te zijn.  
Er is een kwaliteitsteam samengesteld waarin afgevaardigden van de 
horecaondernemers, de stedenbouwkundige en beleidsmedewerker 
van de gemeente, de city manager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit 
deelnemen. Binnen dit team worden nieuwe aanvragen besproken en 

getoetst aan de criteria uit het beleidsstuk. Hierbij wordt met name de 
uitstraling van de terrasaanvraag beoordeeld. Het opgestelde beleid 
geldt voor de openbare ruimte op de Markt, hier is het historische 
karakter leidend, de Varkensmarkt, hier is meer ruimte voor eigenzin-
nige invulling en de Oude Vismarkt/Tollenstraat, waar een bescheiden 
uitstraling in het smalle straatprofiel passend is. 
De eerste terrassen zijn via deze nieuwe werkwijze reeds gereali-
seerd.

1 | Basisprincipe terrassen Markt

Terrassenbeleid 

Beeldkwaliteit terrassen  
binnenstad

 Jaarverslag 2018

Culem
borg



Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwa-
liteit met commissie, politiek en burgers.

 − Maak bij vraagstukken rondom duurzaam-
heid en energietransitie gebruik van onze 
ad hoc in te zetten adviseur duurzaamheid. 

 − Betrek de commissie vroegtijdig bij 
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf 
de start meedenken over randvoorwaar-
den voor ruimtelijke kwaliteit. 

Beleid / inhoudelijk
 − Uw gemeente is voortvarend bezig met 
de voorbereiding op de Omgevingswet. 
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan 
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie, 
landschap etc.) straks volwaardig wordt 
opgenomen in nieuwe instrumenten als 
omgevingsvisie en omgevingsplan.

 − Stel specifieke beoordelingskaders op 
voor duurzaamheidsprojecten (zonnewei-
des, -velden, windmolens etc.) Het is voor 
alle betrokken partijen prettig om vooraf 
kaders aan te geven of te ontwikkelen. 

Tot slot
 − De commissie wisselt graag met u van 
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in 

uw gemeente. Bij voorkeur organiseren we 
daarom met u een excursie in een of meer 
kernen van de gemeente. Zo kunnen we ter 
plekke bekijken hoe het gemeentelijk kwa-
liteitsbeleid in de praktijk werkt. Daarnaast 
kunnen we tijdens een raadsvergadering 
ook een toelichting geven op het jaarver-
slag.

 − U kunt onze werkwijze het beste ervaren 

door eens aan te schuiven. Wij nodigen 
daarom alle belangstellenden uit om onze 
vergaderingen (commissie en mandaat) bij 
te wonen. We heten u  graag welkom!

 Ontwerp villa in Sprokkelenburg, Loosbroek architecten
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