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Voorwoord

afstemming is van invloed op de
samenhang en de kwalitatieve,
verzorgde uitstraling van
een gebouw, straat of wijk.
In de welstandsnota of in
een beeldkwaliteitsplan is
aangegeven welke mate
van afstemming gewenst is.
Namens de commissie heeft de
gemandateerde rayonarchitect
het grootste deel van de plannen
voor haar rekening genomen.
Alleen grootschalige of complexe
plannen zijn aan de voltallige
commissie voorgelegd.
Daarnaast is de rayonarchitect
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 karakteristieke
‘vrijstad’.
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Met dit jaarverslag blikken
we terug op onze advisering,
geven inzicht in de werkwijze,
de samenstelling van de
commissie en het aantal
plannen dat is behandeld in
2017. Hiermee krijgt u een
impressie van de plannen en
ruimtelijke ontwikkelingen
waar de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit bij betrokken was. Er
zijn plannen aan de orde geweest
voor nieuw- en verbouw van
onder meer monumenten,
woningen, kantoorpanden en
bedrijfsbebouwing, zowel in
als buiten de kernen.
Bij de beoordeling van de
plannen wordt onder meer
gelet op de afstemming op de
bestaande bebouwing, van het
pand op zichzelf en in relatie
tot de omgeving. De mate van

Tessa Stahlie-Biersteker & Ronald Stenvert

Een terugblik van de rayonarchitect
omgevingskwaliteit te verbeteren. Dat vraagt
overigens ook om continue afstemming met
de ambtelijke organisatie en de Omgevingsdienst Rivierenland, wat afgelopen jaar prima
is verlopen.

Tessa Stahlie-Biersteker
Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar,
waarin wederom sprake was van een groeiend aantal plannen en adviezen. Het geeft
voldoening om telkens door dialoog en
begeleiding initiatiefnemers uit te nodigen
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. Daarbij leg ik de
nadruk op de dialoog en begeleiding, vanuit een oplossingsgerichte houding om de
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Tessa Stahlie-Biersteker was in 2017 rayonarchitect en secretaris van de
CRK. Per 1 januari 2018 is Engeli Kummeling rayonarchitect en secretaris
van de CRK.

Dr. Ing. R. Stenvert – burgerlid en
monumentendeskundige
De binnenstad van Culemborg heeft voor
steden van vergelijkbare omvang nog een
behoorlijk grote hoeveelheid oude bouwsubstantie. Rijks- en gemeentelijke monumenten
verlenen de gebouwen een bescherming,
evenals het beschermde stadsgezicht.
Zaken die elders niet vergunningsplichtig
zijn, dienen binnen dit kader daarom wel
aangevraagd te worden. Dat bleek niet voor
iedereen even duidelijk. Zo werd in het kader
van energiebesparende maatregelen bij het
opmerkelijke rijksmonument Markt 11, door
eigenaar ABN AMRO zonder vergunning de
dakbedekking vernieuwd. Daarop is gewezen, waarna ter plekke werd gekeken en
geadviseerd. Vervolgens heeft de eigenaar
de gewenste aanpassing aan het nieuwe
gootdetail doorgevoerd en werd alsnog de
vergunning aangevraagd. Bij het bezoek ter
plekke bleek het gebouw uit 1549 nog zijn

oorspronkelijke kapconstructie met spanten
te bezitten. De bedekking was vernieuwd
zonder verstoring van de bouwsubstantie en
die kan nu weer lange tijd mee.

Markt 11 Culemborg, balkenconstructie

Kwaliteitsteams

Sprokkelenburg
1 | Impressie kaartbeeld Sprokkelenburg
Ontwerp: Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, Amsterdam

2 | Woning kavel 23
Ontwerp: 70F Architectuur

3 | Woning kavel 14
Ontwerp: Lab 32 Architecten
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Kwaliteitsteams

4 | Woning kavel 7
Ontwerp: Lab 32 Architect Eigen Huis

In 2017 zijn verschillende plannen in de kwaliteitsteams aan de orde
geweest. Het Gelders Genootschap heeft in de kwaliteitsteams een
gewaardeerde inbreng waarbij in een vroeg stadium wordt gestuurd op
een realistische kwaliteit van de architectuur.
Sprokkelenburg
Sprokkelenburg is een villapark met ambitie. In deze nieuwe wijk komt
woningbouw tot stand door uitgifte van vrije kavels met kavelpaspoorten. Kopers hebben veel vrijheid in de bouwstijl die zij kiezen. Daarbij is
het uitgangspunt dat het bouwplan bijdraagt aan het ontstaan van een
aantrekkelijk woonmilieu, passend bij het landschap. Niet de architectuurstijl maar de kwaliteit van de uitwerking van de woning is cruciaal.
Het kwaliteitsteam adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap
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“IN DE KWALITEITSTEAMS
WORDEN PLANNEN IN EEN
VROEG STADIUM BESPROKEN,
WAARDOOR ALLE PARTIJEN
GERICHT ZIJN OP RUIMTELIJKE
KWALITEIT.”
en architectuur. Hierbij is ook een zekere flexibiliteit mogelijk, bijvoorbeeld door samenvoeging van twee kavels tot één. Zodoende kan er
maatwerk geleverd worden, aansluitend bij de verschillende wensen.
Bij de advisering wordt in het algemeen aandacht gevraagd voor een
goede inspeling op de landschappelijke, parkachtige context, een
consequent architectuurbeeld, een zorgvuldige detaillering en hoogwaardige materialen. Naast de populaire op de jaren’30 geïnspireerde
architectuur, passeren ook moderne kubistische villa’s de revue.
Omdat de kavels zo ruim zijn en daarbinnen de bouwvlakken vast
liggen, is grote diversiteit mogelijk. De drager, het landschapsplan
waarbinnen veel ruimte voor tuinen en groenstructuren is gemaakt,
waarborgt namelijk de samenhang.

Kwaliteitsteams

Parijsch Zuid
2 | Impressie Wonen à la Carte

Parijsch Zuid
Voor Parijsch Zuid geldt een beeldkwaliteitplan. Alle nieuwbouwplannen worden in een vroegtijdig stadium besproken in een kwaliteitsteam,
samen met de stedenbouwkundig-supervisor en een landschapsarchitect.

Voor de kopers van de woningen is er naar eigen keuze variatie in de
plattegrond en gevel mogelijk. Tevens kan er uit vijf tinten baksteen worden gekozen of wit keimwerk (geschilderde steen). Er is samenhang en
variatie bereikt. Een zorgvuldige detaillering met materialen die mooi en
duurzaam verouderen, borgt de tevens de samenhang en de kwaliteit.
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1 | Kaartje Wonen à la Carte

Wonen à la Carte
In het voorjaar van 2017 is het plan ‘Wonen à la Carte’ besproken.
Dit plan betreft de bouw van vrijstaande woningen en twee-onder-eenkapwoningen. De architectuur is informeel en traditioneel.
De woningen zijn ontworpen door BDC Architecten en in opdracht van
een projectontwikkelaar. Een basis-ontwerp voor de woningen ligt vast.

Kwaliteitsteams

Weteringeiland
1 | Impressie Weteringeiland
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3 | Impressie Weteringeiland

Weteringeiland
Het Weteringeiland is een deelgebied van Parijsch Zuid waarbinnen
in twee fasen 106 woningen projectmatig worden gerealiseerd. Het
kwaliteitsteam heeft geadviseerd over de ontwikkeling van het stedenbouwkundige plan, de uitgangspunten voor de architectuur, het
schetsontwerp van de woningen, het inrichtingsplan en de uiteindelijke vergunningaanvraag. De projectontwikkelaar en het kwaliteitsteam zijn tot overeenstemming gekomen over de uitgangspunten van
het architectuurbeeld. De gewenste architectuur voor Weteringeiland
betreft traditionele baksteen-architectuur waarbij karakteristieke
dijkbebouwing de inspiratiebron is geweest. Er is veel aandacht voor
plasticiteit in de gevel en detail. Het kwaliteitsteam stuurt binnen de

gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten op een goed inrichtingsplan en een helder architectonisch beeld, met name waar het gaat om
de samenhang.
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2 | Impressie Weteringeiland

Kwaliteitsteams

Sportheldenbuurt
1 | Hoofdplanstructuur Sportheldenbuurt Parijsch-Zuid Culemborg
Ontwerp: Atelier Dutch

2 | Sporthelden West
Stedebouwkundig plan

3+4 | Sportheldenbuurt Oost
Impressie
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5 | Impressie Sportheldenbuurt Oost

Sportheldenbuurt
De Sportheldenbuurt bestaat uit een sportveldencomplex aan de
noordzijde van Parijsch tegen de Rietveldseweg, waar rondom een
gevarieerde woonwijk wordt gebouwd. In het oostelijke en zuidelijke
deel worden geschakelde woningen gebouwd: Sporthelden Oost.
Het noordelijke en westelijke deel betreffen met name vrijstaande
woningen of twee-onder-een-kap woningen: Sporthelden West.

Sporthelden Oost
Sporthelden Oost is een relatief smalle haakvormige strook die wordt
omgeven door ruime groene openbare ruimte met uiteenlopende
voorzieningen: het wijkpark aan de oostkant, het brede groenprofiel
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Sporthelden West
Sporthelden West (een oudere naam is Prijsseveld) betreft een orthogonaal opgezet verkavelingsplan bestaande uit clusters van telkens
vier of vijf kavels rond een toegangsstraatje met parkeerplaatsen.
In het hart van Sporthelden West liggen moestuinen met geschakelde
woningen die projectmatig worden ontwikkeld. Aan de zuidzijde
wordt een woonhof ontwikkeld.
Voor de geclusterde kavels bestaat geen beeldkwaliteitplan. Deze
kavels worden verkocht aan particulieren waarvoor kavelpaspoorten
zijn opgesteld, dit zijn de zogeheten architectenkavels. Dat houdt in
dat de kopers van deze kavels een architect kiezen uit een lijst met
door het kwaliteitsteam geselecteerde architecten. Daarmee wordt
de beeldkwaliteit geborgd.
Het kwaliteitsteam adviseert over de inrichting van de openbare
ruimte en de architectuur.

met watergang aan de zuidkant. In het hart wordt een zone projectmatig ontwikkeld. Het kwaliteitsteam heeft zich gebogen over het
stedenbouwkundig plan van dit deel, het schetsontwerp voor de
woningen, het landschappelijke inrichtingsplan en de vergunningaanvraag voor 72 woningen. De landschappelijke inrichting van de openbare ruimte en erfafscheidingen zijn in de beoordeling meegenomen.
De overgang tussen privé- en openbare buitenruimte is essentieel.
Er wordt bijvoorbeeld gelet op achterkanten en zijkanten van tuinen.
Indien deze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn, geldt er een aantal eisen: een zorgvuldig ontwerp van bijgebouwen op de erfgrens en
het creëren van groenstroken.

Werkwijze
Stadskantoor Culemborg
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De meeste plannen zijn ter plekke tijdens het
tweewekelijkse mandaatoverleg behandeld.
Dat is tevens het moment om in een eventueel vooroverleg de plannen te bespreken.
Voor wijzigingen aan of bij monumenten
en in de beschermde gezichten zijn adviezen nodig op het gebied van welstand en
cultuurhistorie. Deze adviezen worden op
elkaar afgestemd door een gezamenlijke
bespreking met (een afgevaardigde van)
de monumentencommissie, waardoor er
geïntegreerde adviezen kunnen worden
uitgebracht.
De rol van de rayonarchitect in de kwaliteitsteams is breder dan de welstandstoetsing.
In een vroeg stadium worden binnen het
team zaken besproken zoals de positie van
nieuwbouwontwikkelingen, de inrichting van
de openbare ruimte en in enkele gevallen
civieltechnische werken zoals bruggen.

Achter de Poort & Rijksstraatweg 53C

Advisering

1 | 3D visualisatie Achter de Poort
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Achter de Poort & Rijksstraatweg 53C

3 | Impressie Rijksstraatweg 53C

Achter de Poort
Aan de rand van Parijsch, nabij de Wethouder Schoutenweg en
Wijsenbeekweg maakte Quadrant architecten het ontwerp voor 58
huurwoningen. Voor dit gebied geldt een beelkwaliteitplan waarin
wordt uitgegaan van rode dakpannen, in afstemming op de bestaande
woningen in de buurt. Vanwege de gewenste plaatsing van zonnepanelen is er gepleit voor antraciete dakpannen. De gemeente heeft er
voor gekozen niet af te wijken van het beeldkwaliteitplan. De woningen zijn daarom voorzien van rode dakpannen. Na een constructief
vooroverleg waarbij aandacht werd gevraagd voor met name de
uitwerking van de zijgevels en erfafscheidingen die grenzen aan openbaar gebied, is er een plan ontstaan om trots op te zijn!

Rijksstraatweg 53C
Het plan betreft een nieuw bedrijfspand in het buitengebied van
Culemborg. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is er
een beeldkwaliteitsplan opgesteld om te komen tot een zorgvuldige
landschappelijke inpassing. Daarbij was het uitgangspunt om een te
grootschalig, te industrieel bebouwingsbeeld te voorkomen. In eerste
instantie voldeed het plan niet aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan, waardoor het plan verschillende keren is aangepast en
besproken. Het overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan dat
zich door vorm en kleurstelling voegt in de omgeving.
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2 | Situatie Achter de Poort

Ontwerp
Architectenburo Guido Bakker

Omgevingswet
Parijsch, Culemborg

Tot slot
Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke
regie en betrokkenheid van de raad.
We nodigen u daarom graag uit om met de
commissie 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
onze advisering hierover.
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In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Eén 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 ambities op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Culemborg
is inmiddels volop bezig met dat traject.
Voor ons als CRK is dit een prima ontwikkeling waar we graag met de gemeente aan
meewerken.

Beusichemsedijk 15 Redichem

Monumenten
1 | Bestaande situatie

2 | Oostgevel

3 | Westgevel

4 | Noordgevel
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Beusichemsedijk 15 Redichem

5 | Bestaande situatie

Het pand aan de Beusichemsedijk 15 betreft de 19e eeuwse rijkmonumentale buitenplaats ‘De Bol op Redichem’. De tuin- en parkaanleg
is in cultuurhistorisch opzicht een markant voorbeeld van een Renaissance-aanleg van een Nederlandse buitenplaats. De buitenplaats is

aangewezen als rijksmonument vanwege de gaafheid van de aanlegstructuur. Het pand zelf is een uniek voorbeeld van een 19e eeuws
speelhuis voor paters Jezuïeten, wegens de door Chinese tempels
geïnspireerde architectuur, en als onderdeel van een terrein van vermaak voor de klein seminaristen. Het exterieur van het pand is vrijwel
intact gebleven. Na een grondige restauratie in 1965 is het in 1968
verbouwd, waarbij de voormalige speelzaal en zolderverdieping zijn
ingericht tot woonruimte.
Om de kapverdieping volledig als woonruimte te kunnen gebruiken,
is een plan ingediend voor o.a. het aanbrengen van binnenwanden,
nieuwe badkamer en dakramen. Op het pand liggen zeer bijzondere
pannen, namelijk hartvormige Oegstgeesterpannen. Op de overstekken liggen koeverleien. De kap is bijzonder in vorm en materiaal. Wat
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“HET RIJKSMONUMENT IS
BIJZONDER VANWEGE DE
ARCHITECTUUR EN DE
HISTORISCHE TUINAANLEG.”
betreft het interieur, is de kapverdieping eenvoudig maar deze bevat
nog veel originele onderdelen zoals de trapopgang.
De planaanpak van de architect was zorgvuldig waarbij het behoud
voorop stond. De commissie had hier veel waardering voor. In de
overleggen werd aandacht gevraagd voor de dakramen. Geadviseerd
werd de doorbreking van het dakvlak te beperken door uit te gaan van
kleinere dakramen, gerelateerd aan de pannenmaat van de Oegstgeester pannen. Door de constructieve overleggen en adviezen van
Gelders Genootschap heeft het plan geresulteerd in een gemoderniseerde villa waarbij de cultuurhistorische waarden zijn behouden.
Ontwerp
Architectenbureau’s H. van der Wielen en SYNarchi

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
Woonhuis nabij plangebied Sprokkelenburg
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Voorzitter
F.R. (Free) Hoving,
oud-wethouder gemeente Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
mevr. ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Vanaf 1 januari 2018
mevr. ir. E. (Engeli) Kummeling
Gelders Genootschap
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
mevr. ir. J.N. (Hanny) Heetman
Ondersteuning vanuit de ODR
M. Haddeman, K. van Dillen-Vos
of ing J. Thielman

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 123 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper.
−− Van deze plannen werd 74% ter plekke
van een positief advies voorzien, vaak volgend op een constructief vooroverleg.
−− Voor 26% was een wijziging nodig.

−− Voor 8 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit.

