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Tessa Stahlie-Biersteker

Een terugblik van de rayonarchitect
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.
Martin van Bleek is restauratiearchitect en deskundige van de
CRK.

daarbij goed. De plannen worden tijdens de
vierwekelijkse vergadering afgedaan, zowel
in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning als in vooroverleg.
Voor wijzigingen aan of bij monumenten en in
de beschermde gezichten zijn adviezen nodig
op het gebied van welstand en cultuurhistorie.
Beide disciplines zijn aanwezig, waardoor
er geïntegreerde adviezen kunnen worden
uitgebracht. Eén van de deskundigen op het
gebied van cultuurhistorie is daarvoor op
afroep beschikbaar. Bij de advisering kunnen
ook aspecten als landschappelijke inpassing

In het verslagjaar 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, op het pand op
zichzelf en in relatie tot de omgeving. De mate
van afstemming is van invloed op de samenhang en de kwalitatieve, verzorgde uitstraling
van een gebouw, straat of wijk.
In de welstandsnota of in een beeldkwaliteitplan is aangegeven welke mate van afstemming gewenst is.
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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We kijken terug op een mooi jaar, waarin
wederom sprake was van een groeiend aantal
plannen en adviezen. Bij onze advisering leggen we de nadruk op dialoog en begeleiding,
vanuit een oplossingsgerichte houding. We
hopen dat burgers en ondernemers hierdoor
gestimuleerd worden om plannen te maken
die bijdragen aan de woon- en omgevingskwaliteit. Samen werken we aan de beste
oplossing, waarmee we zowel de omgevingskwaliteit verbeteren, en tevens tegemoet
komen aan de wensen van de initiatiefnemer.
De samenwerking met de gemeente en de
Omgevingsdienst Rivierenland verloopt

of inrichting van openbare ruimte meegenomen worden. Bij deze adviezen wordt de
landschapsarchitect (op afroep) betrokken.

Nieuwe bedrijfsbebouwing

Bedrijventerrein Doejenburg II, Maurik
1 | Gevels
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In Maurik ligt bedrijventerrein Doejenburg II, een uitbreiding van een
bestaand bedrijventerrein van ongeveer 14 hectare. De gemeente
Buren koos er bewust voor niet verspreid over de gemeente kleine
uitbreidingen van bedrijventerreinen te realiseren. Op Doejenbuirg II
bestaat de mogelijkheid een bedrijfswoning te realiseren.
Bij de advisering wordt getracht om een sterke ruimtelijke samenhang
te creëren. Hierbij wordt vooral gelet op de plaatsing van volumes,
massaopbouw en materiaal- en kleurgebruik.
Een voorbeeld is een plan voor nieuwbouw van een bedrijfsruimte met
kantoren die door een groot dak in één volume worden geïntegreerd.
Het dak functioneert boven de entree van de kantoren als luifel en

verbergt de installaties. Overhoeks ontstaat een bijzonder beeld dat
de hoeksituatie markeert.

Ontwerp
Huibers, bureau voor architectuur

Aanbevelingen
Weeshuiswal Buren
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−− Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (nog) meer in het voor- en RO-traject
van plannen. In deze fase heeft advisering
meer effect en kan beter worden gestuurd
op omgevingskwaliteit.
−− Door goed overleg in het voortraject kan
goed geanticipeerd worden op de Omgevingswet, die over enkele jaren in werking
treedt.
−− Organiseer een bijeenkomst of excursie
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld
aan de presentatie van het jaarverslag.

Projectmatige en particuliere woningbouw

Oosterweyden, Maurik
1 t/m 4 | Gevelaanzichten
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Oosterweyden, Maurik

6 | Sfeerbeeld waterwoningen

Voor de nieuwe woonwijken Oosterweyden in Maurik, Hooghendijck
in Beusichem en Scharenburg in Zoelen gelden beeldkwaliteitplannen. Hierin wordt in het algemeen uitgegaan van een gevarieerd
dorpsbeeld. De mate van samenhang verschilt per (deel)gebied. Aan
de hand van de beeldkwaliteitplannen krijgt iedere wijk zijn eigen identiteit en wordt een al te grote mengelmoes aan bouwstijlen voorkomen.
Een voorbeeld van een mengelmoes aan bouwstijlen zijn de waterwoningen in Oosterweyden in Maurik. Hier is afgeweken van het beeldkwaliteit plan en de welstandsadviezen, waardoor in de rij langs het
water zeer verschillende woningen gerealiseerd worden, zoals te zien
op de afbeeldingen.
Sprekende voorbeelden zijn de woningen langs de Kievit in Maurik

van Quadrant architecten. Hier zijn plannen voor vrijstaande woningen
en twee-onder-een-kap-woningen gerealiseerd. Deze hebben een
klassieke opzet van basement, middendeel en kap. In de besprekingen
met welstand ging de discussie niet over de opzet, maar in de meeste
gevallen over de uitwerking.
Een leuke wetenswaardigheid is dat het beeldkwaliteitplan uit gaat van
rode pannendaken. In combinatie met de voorgestelde zwarte zonnepanelen zou dan echter een onrustig dakbeeld ontstaan. Om deze
reden werd in afwijking van het beeldkwaliteitplan ingestemd met pannendaken in een donkere grijstint.
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5 | Situatietekening

Ontwerp
Quadrant architecten

Omgevingswet
Waterwoningen in Maurik
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In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de doelen is het streven naar
goede omgevingskwaliteit. De zorg van
omgevingskwaliteit is straks een zorg van
de gemeente en 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. Door in een vroeg stadium, in gezamenlijkheid met de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en alle betrokkenen,
de piketpalen te slaan voor ruimtelijke initiatieven, kunnen de planvormingsprocessen
waarschijnlijk efficiënter worden ingericht.
Zo kan snelheidswinst worden geboekt.
Een hoofddoel van de Omgevingswet is het
begrip ‘omgevingskwaliteit’. De overheid en
initiatiefnemer hebben de plicht om te zorgen
dat deze omgevingskwaliteit verbetert en dit
gaat om méér dan ruimtelijke kwaliteit. Het
vraagt om een betekenisvolle betrokkenheid
van de omgeving. De Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit biedt meerwaarde door als integrale, openbare commissie steeds een waardevolle dialoog te voeren. Wij denken graag
mee over hoe we de omgeving meer
en actiever kunnen betrekken.

Woningbouw voor nieuwbouwwijk

Hooghendijck, Beusichem
1 | Voorgevel

2 | Zijgevel

3 | Achtergevel
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Hooghendijck, Beusichem

4 |Situatieplan
Ontwerp Quadrant architecten

De nieuwbouwwijk Hooghendijck in Beusichem die momenteel in
aanbouw is, heeft een dorpse architectuur die past bij de sfeer van
Beusichem. Deze dorpse, kleinschalige mix aan woningen bestaat
uit vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap-woningen en geschakelde woningen.
De geschakelde woningen bestaan uit rijen met maximaal 10 woningen. De variatie in o.a. de kleur van het metselwerk en de aandacht
voor het bouwkundig detail borgen hierbij de ruimtelijke kwaliteit.
In de gevels van de rijenwoningen is metselwerk in een rood-bruine
tint met contrasterend stucwerk toegepast. De gevels krijgen plasticiteit door diepe neggen en lijsten rond de ramen. De variatie ontstaat
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“DOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE OPZET WAARBIJ ER
VARIATIE IS IN DE VERKAVELING
EN RUIMTE IS VOOR GROENE
PLEKJES IS DE BASIS GELEGD
VOOR EEN NIEUWE WIJK MET
EEN DORPS KARAKTER.”
mede door enkele tussenwoningen te voorzien van een topgevel.
In de bespreking met de architect Quadrant Architecten, is aandacht
gevraagd voor de uitstraling van de zijgevels van de twee hoekwoningen. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij de kopgevels ook
bijdragen aan een aantrekkelijk beeld voor de beleving vanuit het
openbare gebied.

Samenstelling

CRK

In cijfers
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Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect
Mevr. ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Vanaf 1 januari 2018
Mevr. ir. E. (Engeli) Kummeling
Gelders Genootschap
Adviseur ruimtelijke kwaliteit/
cultuurhistorie
ir. M.A. (Martin) van Bleek
(restauratie-architect)
Gelders Genootschap
monumentenlid (op afroep)
J. (Jan) Raes
(restauratie)architect/monumentenlid
(vervangend lid)
ir. B.M.M.O. (Boudewijn) Krijger
Landschapsarchitect (op afroep)
Mevr. ir. M.G.F.M. (Monique) Wolak
Ondersteuning vanuit de ODR
W.J.S.T. (Wim) Vos (vergunningverlener)

2017

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 201 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 73% ter plekke
van een positief advies voorzien, mede
dankzij de oplossingsgerichte adviezen
in het vooroverleg.

−− Voor 27% was een wijziging nodig.
−− Voor 29 plannen brachten wij een
gecombineerd welstands- en monumenten-advies uit.

Monumenten

Dokter Guepinlaan 16, Ommeren
1 | T-boerderij
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Dokter Guepinlaan 16, Ommeren

Er zijn verschillende wijzigingsplannen voor monumenten aan
de orde geweest, bijvoorbeeld voor de woonboerderij op het adres
De Heuvel 4 in Rijswijk en de uitbreiding van het monumentale pand
aan de Oudsmidsestraat 50 in Lienden. Daarnaast waren er plannen voor het uitvoeren van groot onderhoud, zoals aan het woonhuis
aan de Prinses Marijkestraat 13 in Maurik, hetgeen een gemeentelijk
monument betreft.
Dokter Guepinlaan 16 - Ommeren
Naar aanleiding van een verzoek aan het college van Burgemeester
en Wethouders inzake het verwerven van de status Gemeentelijk
Monument, is er advies uitgebracht.
In 2017 is er positief geadviseerd: de 19de-eeuwse T-boerderij
heeft de status Gemeentelijk Monument verworven. Belangrijkste
redenen zijn de typische kenmerkende T-boerderij in het Rivierengebied en daarbij de gaafheid van zowel het exterieur als enkele interi-

eur onderdelen. De boerderij geeft een karakteristiek beeld aan het
dorp Ommeren.
Achtergrond
De boerderij staat op een groen erf met veel fruitbomen en wordt
omringd door ligusterhagen. De toegang tot het erf wordt gemarkeerd
door een ijzeren spijlenhek met rondbogen, die tevens deel uitmaken
van de cultuurhistorische waarde.
Het type T-boerderij ontstond als zelfstandig boerderijtype in de
tweede helft van de 19de eeuw en bestond uit een achterhuis en een
dwars daarop geplaatst voorhuis. Men koos voor wat betreft het voorhuis voor een burgerlijke architectuur bestaande uit een symmetrische, driebeukige, opzet met een centraal geplaatste entreepartij met
daarachter een gang waaraan aan weerszijde de vertrekken waren
gelegen. Op de verdieping werden zoldervensters geplaatst ten
behoeve van een extra verdieping. Deze opzet is ook terug te vinden in
de T-boerderij in Ommeren. De gedecoreerde daklijst verraadt eveneens een ‘burgerlijke invloed’.
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Monumenten
Bij wijzigingsplannen voor monumenten of in het beschermd stadsgezicht is het beleid gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. Dit wil niet zeggen dat aanpassingen naar
hedendaagse wensen niet mogelijk zijn, maar het vraagt wel om een
zorgvuldige aanpak en maatwerk om te komen tot een goede harmonie tussen de waardevolle historische karakteristiek en nieuwe
toevoegingen. Over monumenten en andere cultuurhistorische
zaken wordt een geïntegreerd welstands- en monumentenadvies
uitgebracht. Naast wijzigingsplannen voor monumenten, worden
ook beleidsstukken van advies voorzien.

De Heuvel 4, Rijswijk

Rijksmonument
1 | Voorgevel bestaand

2 | Westgevel bestaand

3 | Voorgevel nieuw

4 | Westgevel nieuw

Buren

Jaarverslag 2017

De Heuvel 4, Rijswijk

5 | Situatietekening
Ontwerp Marc Prosman architecten

Het rijksmonument betreft een bijzondere boerderij gebouwd in het
midden van de 19e eeuw. Kenmerkend is het afgeknotte zadeldak met
geschulpte daklijst. De gevels zijn relatief open door grote vensters
met 15 ruit-schuiframen, geflankeerd door vensterluiken.

Om het stal-gedeelte bewoonbaar te maken naar maatstaven van de
moderne tijd, werden grote aanpassingen van de plattegrond en de
gevel gewenst. In het plan werden grote puien en dakkapellen voorgesteld. Om de wensen mogelijk te maken zonder de cultuurhistorische waarden uit het oog te verliezen, zijn verschillende besprekingen
noodzakelijk geweest.
Het plan is onder andere voorgelegd in het Planoverleg van het
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland in Arnhem.
Een bezoek ter plaatse van een deskundige van de commissie,
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“STALLEN EN ACHTERHUIZEN
WORDEN VAAK AANGEPAST
OM DEZE TE BETREKKEN BIJ
DE WONING. HET AFLEESBAAR
HOUDEN VAN DE OORSPRONKELIJKE KARAKTERISTIEK
IS UITGANGSPUNT VOOR DE
COMMISSIE.”

samen met de bouwkundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was tevens nodig om de bouwkundige staat van de achtergevel
vast te stellen.
De besprekingen met de aanvrager en architect hebben geleid tot
een plan waarbij de aantastingen van de bestaande karakteristiek
minimaal blijven. Zo zijn bijvoorbeeld de stalramen (gedeeltelijk)
behouden door aanpassingen in de plattegrond. Dakramen worden
in minimale afmetingen toegevoegd zodat de karakteristieke dakvorm
afleesbaar blijft. Het rijksmonument is op een zorgvuldige wijze aangepast, waarbij zowel de nieuwe bestemming past als de cultuurhistorische waarden zijn geborgd.

Kornedijk tegenover nr 1

Brug Kasteelgracht
1 | Renovatieplan
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Kornedijk tegenover nr 1

3 | Stabilizer als halfverharding

Voor het kasteelterrein Buren is door Albers en Guinée een renovatieplan opgesteld, dat met name de werkzaamheden voor groot onderhoud omschrijft.
Naast het nodige onderhoud is een plan voor een nieuwe brug over
de gracht voorgesteld.
Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie is terughoudend omgegaan
met het toevoegen van nieuwe bruggen over de gracht. Eén van
de belangrijke karakteristieken van het voormalige kasteelterrein is
namelijk het onbereikbare en verdedigbare karakter. Dit houdt in dat
het terrein beperkt toegankelijk is, enkel over de centrale voorbrug.
Er zijn reeds twee nieuwe bruggen aangelegd, zodat het terrein goed
bereikbaar is.

Een extra brug betekent een verdere vervaging van het verdedigbare
karakter en een aantasting van de monumentale karakteristiek van het
kasteelterrein.
Reden waarom vanuit het oogpunt van monumentenzorg/cultuurhistorie negatief is geadviseerd over een nieuwe brug naar het kasteelterrein. De commissie heeft de plannen voor het onderhoud positief
beoordeeld.
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2 | Entreegebouw begraafplaats

