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Geert Jan Jonkhout

Terugblik

Met dit jaarverslag blikt de Commissie
Omgevingskwaliteit terug op onze advisering
in 2017. Daarmee krijgt u een impressie van
de plannen en ruimtelijke ontwikkelingen
waar de COK bij betrokken was. Namens de
commissie heeft de gemandateerde rayo-

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

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.

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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Geert Jan Jonkhout is architect en secretaris /deskundige van de COK

narchitect het grootste deel van de plannen
voor zijn rekening genomen. Grotere ontwikkelingen en beleidsnotities zijn ter advisering
of consultatie voorgelegd aan de voltallige
commissie.

Monumenten en duurzaamheid

Verduurzaming Immanuelkerk
1 | De renovatie is inmiddels in volle gang

2 | Voorgesteld plaatsingsschema zonnepanelen Immanuelkerk (AABO Green projects)
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Monumenten en duurzaamheid

3 | Voorgesteld plaatsingsschema zonnepanelen Immanuelkerk (AABO Green projects)

In 2017 is de commissie op werkbezoek geweest bij de verduurzamingscommissie van de Immanuelkerk te Ermelo.
Het kerkbestuur is hard op weg om ‘hun’ kerk de toekomst in te krijgen
en probeert zorgvuldig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van
de kerk en de aangelegen zalen.
Het gemeentelijk monument is op dit moment niet erg energiezuinig.
Tijdens een bezoek ter plaatse loodste een enthousiaste projectleider
de commissie door de voorgenomen plannen. Naast maatregelen om
energie te besparen is het ook van belang om energie op te wekken
en dit zal deels door zonnepanelen op de kerk geschieden. Deze zullen – niet zichtbaar vanaf de openbare weg- worden geïntegreerd in
de nieuwe dakbedekking. Bijzonder is dat de niet-historische asbest
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“SHINGLES DIE NU OP HET
DAK LIGGEN ZULLEN WORDEN
VERVANGEN DOOR RUBBEREN
DAKLEIEN”

shingles die nu op het dak liggen zullen worden vervangen door rubberen dakleien. De commissie krijgt in het overleg proefstukken te
zien van deze gerecyclede producten die goed voldoen qua patina en
uitstraling van kunstleien. Omdat de historische dakbedekking al is
verdwenen en de uitstraling in orde lijkt, gaat de commissie akkoord
met het principe van het plaatsen van de rubberen dakleien. Vervolgens zal moeten worden aangetoond hoe en op welke wijze de leien
zullen worden bevestigd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om
de uitwerking van de leien over een periode van vijftig jaar te voorspellen, maar dit is een risico wat men neemt bij innovatieve producten.
Ontwerp
AABO Green Projects

Aanbevelingen
omgevingsplan. Dat geldt ook voor ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.
De COK biedt graag haar expertise aan
om mee te denken over de wijze waarop
de Ermelose omgevingskwaliteit vorm
zal krijgen onder de Omgevingswet.

−− Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke regie en betrokkenheid van de raad.
Om een goed beeld te krijgen van ons
werk nodigen we u graag van harte uit om
het mandaatoverleg van de rayonarchitect
en/of monumentenadviseur, of een commissievergadering bij te wonen.

−− 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 gemeentelijke omgevingsvisie en
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Herinrichting Raadhuisplein

−− De Commissie Omgevingskwaliteit
beveelt aan om bij grotere ontwikkelingen
zo vroeg mogelijk het contact met de commissie te zoeken. Bij de ontwikkeling van
stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen kunt u daarmee in een vroegtijdig
stadium gebruik maken van de expertise
van de commissie, waardoor de plannen
niet alleen aan kwaliteit kunnen winnen,
maar ook minder knelpunten ontstaan bij
de toetsing van de bouwplannen aan het
eind van het proces. Ook kan de commissie een rol spelen om de verschillende
belangen (van o.a. omwonenden, ontwikkelaars, gemeente) gedurende het proces
beter op elkaar af te stemmen.

Combinatie van zorg en wonen

Dillenburg

1 | Overzicht plan Dillenburg
Ontwerp IMOSS
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Combinatie van zorg en wonen

2 | Gevelbeelden zorggebouw plan Dillenburg
Ontwerp IAA
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In 2017 werd meermalen gesproken over de herstructurering van het
terrein van woonzorgcentrum De Dillenburg. Het gebied tussen Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan zal volledig
nieuw bebouwd worden met een mix van grondgebonden en gestapelde woningen en zorggebouwen in het groen. Het geheel is ontwikkeld volgens de filosofie achter een gelijksoortig project in het Duitse
Liebenau, waarbij woningen in alle prijscategorieën en zorg zoveel
mogelijk zijn gemengd.
De commissie sprak haar waardering uit over de sociale en ruimtelijke
ambities in het plan. Tijdens een eerste planbespreking is ingegaan
op de stedenbouwkundige uitgangspunten, waarbij onder meer van

gedachten is gewisseld over het gebouw met luxe parkappartementen, dat het park te sterk versmalde en als een ruimtelijke barrière tussen het park en de villa’s werd gezien. In een tweede overleg werd een
sterk verbeterde planopzet gepresenteerd. Tevens is toen een eerste
architectonische planuitwerking getoond van het zorggebouw (fase
1). Het hellende maaiveld met insnijdingen (als dak van de parkeergarage) kreeg veel waardering van de commissie, die ten aanzien van de
gevels van het gebouw wel adviseerde om een te geforceerde kleinschaligheid in de gevelopbouw te vermijden. Bij de verdere planuitwerking kon een aangepast plan vervolgens snel worden goedgekeurd.

Centrumontwikkeling

De verbinding fase 3
1 | Overzichtsbeeld Molenaarsplein, met eerste ontwerp voor het restaurant
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Centrumontwikkeling

2 | Voor- en zijgevel aangepast ontwerp restaurant Molenaarsplein
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Fase 3 is de laatste fase van het ingrijpende project De Verbinding.
De eerste plannen werden in 2015 besproken, waarna in 2016 een
veel minder omvangrijk plan werd gepresenteerd waarbij het bouwblok
langs de Julianalaan achterwege werd gelaten. De commissie was blij
met de doorgevoerde programmatische beperking, maar vond wel dat
de duidelijke ruimtelijke afbakening van het plein van de Branderskamp
nu minder werd, en dat er achterkanten van bouwblokken naar de weg
werden gekeerd. Tijdens meerdere besprekingen zijn deze aandachtspunten architectonisch goed opgepakt. Ook het ontwerp voor het restaurant aan het Molenaarsplein is herzien, nadat het eerdere ontwerp
door ons als onhelder en weinig samenhangend werd omschreven.

Ontwerp
Arcom

Samenstelling

2017

CRK

In cijfers
Stationsstraat

−− Onder mandaat van de commissie zijn
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 167
plannen behandeld, deels in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 81% ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 19% was een wijziging nodig.
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Voorzitter
Bert Statema
Rayonarchitect / gemandateerde
Geert Jan Jonkhout (Gelders Genootschap)
Landschapsarchitect
			
Sandra Schuit
Burgerlid 						
Jan de Lange
Burgerlid						
René van de Water
Adviseur cultuurhistorie				
Eva ter Braak (Gelders Genootschap)
Ambtelijke ondersteuning 			
Aart Wagenaar, Zmaray Sahar

−− De voltallige commissie behandelde in
totaal 3 plannen
−− Voor 11 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies uit.

Inbreidingslocatie

De Driesprong
1 | Bestaande situatie plangebied

2&3 | Impressies
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Inbreidingslocatie

PRINCIPE SCHETS

4 | Principe verkaveling De Driesprong

de driesprong | ermelo
planvisie
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“ZICHTBAAR WAS, DAT VEEL
BELANGHEBBENDEN
BETROKKEN ZIJN GEWEEST
BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN
DE VERKAVELINGSOPZET”
Vogelvlucht Oude Telgterweg

23

De Driesprong vormt een inbreidingslocatie tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg en Oude Telgterweg. Op deze locatie waren
voorheen een school, een pannenfabriekje en een verhuisbedrijf
gevestigd, maar nu wordt er ruimte gemaakt voor ruim 60 woningen.
De commissie werd geconsulteerd over het beeldkwaliteitplan, nadat
het stedenbouwkundig plan (na nauw overleg met de omwonenden) al was vastgesteld. De commissie kon zich goed vinden in de
opzet van het beeldkwaliteitplan, maar constateerde wel dat in de
verkavelingsopzet goed zichtbaar was dat er veel belanghebbenden
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming hiervan, waardoor er
enkele knelpunten in de stedenbouwkundige opzet waren ontstaan.
De commissie vond het dan ook jammer dat zij in het voortraject niet

geconsulteerd was over de (reeds vastgelegde) verkavelingsopzet.
Juist vanuit haar integrale deskundigheid had de COK immers een
bindende rol kunnen spelen in de realisatie van een overtuigend planontwerp waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn.

Ontwerp
Bemog / 4D architecten

