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Voorwoord

Sjef van Elk, voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rivierengebied

Sjef van Elk

Bij het schrijven van dit voorwoord rea-
liseer ik mij, onder wat voor een bizar 
gesternte dat plaatsvindt. Het jaar 2021 
stond voornamelijk in het teken van een 
pandemie. Waar het kabinet besloot om 
beperkende maatregelen op te heffen, 
verkeert de wereld in schok en in grote 
onzekerheid en zorg over de oorlog tus-
sen Rusland en Oekraïne.  

Ik nam de moeite om alle vergaderingen van 
uw Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 

over 2021 nog eens de revue te laten passe-
ren. Trots ben ik op het werk van deze com-
missie dankzij de ambitie van de Colleges 
van Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraden van gemeenten in de Regio 
Rivierenland. Want wat kreeg de commissie 
een hoeveelheid plannen voor advisering 
voorgelegd. Er werd voornamelijk digitaal 
vergaderd. Waar thuiswerken het advies 
was vond de commissie dat zij daar ook een 
voorbeeldfunctie in had. 
De CRK waardeert het als mensen of orga-
nisaties de moeite nemen om de vergade-
ringen van de commissie te bezoeken. Ook 
vindt de commissie dat die moeite moet 
worden beloond. Daartoe bied ik die mensen 
of een woordvoerder van een organisatie 
enkele minuten spreektijd. Vervolgens nodig 
ik de leden van de CRK uit om bij hun advi-
sering rekening te houden met hetgeen door 
insprekers is ingebracht. Daarmee antici-
peert de commissie in feite op de inwerking-
treding van de nieuwe Omgevingswet, die 
grote waarde hecht aan participatie. 
Over de Omgevingswet gesproken, die is 
opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023. De 
vraag dringt zich langzamerhand op of de 
wet nog wel in werking treedt. Ik pleit voor 

inwerkingtreding. Bijvoorbeeld omdat de 
Omgevingswet de urgentie van klimaat-
adaptatie erkent. Ook om het omgevingslo-
ket te introduceren als centraal punt waar 
digitale informatie over de leefomgeving 
samenkomt. Mijn advies is verder om niet 
alleen naar binnen gericht te kijken. Ik nodig 
gemeenten uit om waar mogelijk onderwer-
pen ook gezamenlijk binnen de Regio Rivie-
renland op te pakken. 

Tot 2030 worden er 100.000 woningen per 
jaar gebouwd. Ook ligt er een ambitie van 
het kabinet om kantoren en winkelpanden 
te transformeren naar woningen. Verder 
denkt het kabinet na over het neerzetten van 
tijdelijke woningen voor de huisvesting van 
jongeren, daklozen en vluchtelingen. Een 
geweldige kwantitatieve maar ook kwalita-
tieve uitdaging, waarin de CRK graag een rol 
speelt. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het 
jaarverslag 2021. Graag ben ik bereid om 
met de leden van de commissie een wande-
ling met de verantwoordelijk wethouder en 
raads- en burgerleden te maken.
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In oktober 2019 zijn er door de stedenbouwkundige van de gemeen-
te en de secretaris deskundige van de commissie ruimtelijke kwaliteit, 
stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten opgesteld 
voor een goede ruimtelijke inpassing van een nieuwe moskee. Deze 
uitgangspunten volgen op een schetsontwerp van Dutch Architect 
in opdracht van de Islamitische Gemeenschap Culemborg (IGC). 
Het plan is gelegen op een prominente hoeklocatie ter plaatse van 
de Multatulilaan en de Rijksstraatweg. De Rijksstraatweg is de 
voornaamste invalsroute naar het centrum van Culemborg en vormt 
tevens een belangrijke drager in de hoofdgroenstructuur. Daarnaast 
markeert de moskee de entree naar het voorzieningencluster dat 
gelegen is aan de Multatulilaan en geeft toegang tot de wijk Lanx-

meer. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het uitgangspunt mee-
gegeven dat het gebouw zich dient te voegen binnen de ruimtelijke 
context van het voorzieningencluster als een solitair gebouw dat 
ingebed is in het landschap. 

Met de opdrachtgever en architect zijn deze uitgangspunten uitge-
breid besproken, waarna het plan verder ontworpen en verfijnd is. 
In het ontwerp voor de moskee is gestreefd naar een uitnodigende, 
transparante opzet van het gebouw, dat uitnodigt om te betreden.  
De gevels van het gebouw zijn vormgegeven als een doorlopende 
schil van metselwerk, die met afgeronde hoeken de functies in de 
moskee samenpakt tot één volume. Alle functies zijn gegroepeerd 

2 | Situatietekening stedenbouwkundige inpassing ontwerp1 | Overzicht met stedenbouwkundige uitgangspunten

Nieuwbouw

Taqwa Moskee, Rijksstraatweg-Multatulilaan
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rondom een buitenhof, van waaruit de gebedsruimtes, maar ook de 
algemeen toegankelijke ruimtes te betreden zijn. De massaopbouw 
wordt voornamelijk bepaald door de positionering van de gebeds-
ruimtes en de organisatie van de mannen- en vrouwenentreezones 
tot deze ruimtes. De mannen maken gebruik van de hoofdentree aan 
het buitenhof. Voor de vrouwen is komend vanaf de Multatulilaan de 
entree geïntegreerd tussen de gebouwschillen. 

In de architectonische opzet van de moskee is gezocht naar een 
verbinding met de Nederlandse bouwcultuur. Voorbeelden hiervan 
zijn de minaret die tevens dienst doet als klokkentoren en de opbouw 
van de gevels in metselwerk. De transparantie in de gevel wordt 

gerealiseerd door de afwisseling van Braziliaans metselwerk, ruitvor-
mige gevelopeningen, RVS gevelelementen en schuin afgesneden 
(vlucht-)deuren. Hierdoor kan de mate van de gewenste transparan-
tie in de gevel binnen het gevelpatroon afgewisseld worden.

Doordat het plan in de schetsfase al integraal is besproken met de 
initiatiefnemers, de gemeente en de commissie konden er duidelijke 
uitgangspunten meegegeven worden, waarmee de architect verder 
aan de slag is gegaan. Het definitieve ontwerp is in de commissie 
vervolgens met veel waardering ontvangen. Met enkele aandachts-
punten kon de advisering in het vergunningentraject snel doorlopen 
worden. Door in een vroege fase de commissie inhoudelijk bij een 

4 | Hoek Rijksstraatweg-Multatulilaan3 | Ligging van de moskee op de hoeklocatie, gezien vanaf de Rijksstraatweg
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project te betrekken, ontstaat er duidelijkheid over de mogelijkheden 
en kan de ontwerpkracht van de architect optimaal ingezet worden. 
Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig ontwerp op een belang-
rijke zichtlocatie van de stad.  

6 | Aanzicht vanaf het Louis Paul Boonpad 

7 | Ontwerp hoofdentree en openbaar plein 

5 | Vrouwenentree en minaret, gezien vanaf Multatulilaan

Ontwerp
Dutch Architects

Nieuwbouw
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Hoewel het fysiek vergaderen de afgelo-
pen jaren teruggebracht is tot minimale 
contactmomenten heb ik het samenwer-
ken met de gemeente Culemborg als 
intensief en betrokken ervaren. Ondanks 
het feit dat onze dagelijkse werkwijze 
door Covid19 radicaal overhoop is 
gehaald, is het onderlinge contact zeker 
niet uit het oog verloren. Sterker nog, de 
mogelijkheid om digitaal plannen (voor) te 
bespreken met initiatiefnemers en amb-
tenaren, buiten het reguliere mandaato-
verleg om, heeft een extra dienstverlening 
aan ons werkpalet toegevoegd.

Al in 2019 merkten we op dat de bouwwe-
reld op volle kracht aan het draaien was. Het 
aantal aanvragen is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en hoewel vooraf niet verwacht, 
heeft de Covid19 crisis hieraan geen halt 
toegeroepen. Ook het afgelopen jaar is te 
zien dat veel initiatieven aan de gemeente 
voorgelegd zijn en het aantal bouwaanvragen 
onverminderd door blijft lopen. 
Ook zien we dat er bij nieuwe initiatieven al 
in een vroeg stadium door de gemeentelijke 
projectleiders afstemming gezocht wordt met 
de commissie, waardoor er al bij de eerste 
schetsmatige planvorming over ruimtelijke 
kwaliteit wordt nagedacht. Dit is een posi-
tieve ontwikkeling die ook goed aansluit bij de 
transitie naar het nieuwe werken met de aan-
staande Omgevingswet. Steeds vaker vind er 
afstemmingsoverleg plaats in een vroegtijdig 
ontwikkelstadium, zoals bijvoorbeeld de ont-
wikkellocatie Tuincentrum Van den Hurk aan 
de Honddijk. De advisering verandert hiermee 
van een beoordeling achteraf naar een meer 
begeleidende en sturende rol tijdens het ont-
werp- en ontwikkelproces. 
Een andere ontwikkeling die wij in de 
gemeente flink zien toenemen zijn de maat-
regelen die bewoners treffen om hun woning 

Terugblik

te verduurzamen. Dit gaat van het na-isoleren 
van buitengevels en daken, tot het plaat-
sen van zonnepanelen, zonneweides en de 
komst van mogelijke nieuwe windmolens. De 
komende jaren zal dit een steeds prominente-
re rol gaan spelen in het debat over de ener-
gietransitie en leefbaarheid, ook in de histo-
rische binnenstad. Graag denken wij mee 
over de mogelijkheden die deze ontwikkeling 
biedt voor het in stand houden en verbeteren 
van de omgevingskwaliteit in Culemborg. Het 
nieuw op te stellen beleid ten aanzien van het 
plaatsen van zonnepanelen in het beschermd 
stadsgezicht gaat de mogelijkheden hiervan 
voor de bewoners duidelijk in beeld bren-
gen. Daarnaast speelt de grote vraag naar 
betaalbare woningen ook in deze gemeente. 
We zien dat veel particulieren zoeken naar 
mogelijkheden om hun veranderende woon-
wensen in hun huidige woning te realiseren, 
simpelweg omdat er onvoldoende betaalbare 
alternatieven in de regio zijn. Met de huidige 
hoge energieprijzen speelt verduurzaming 
hierbij ook een steeds belangrijkere rol. De 
antwoorden op deze opgaven vragen vanuit 
ruimtelijk perspectief om maatwerk. Hiervoor 
is het directe contact met de gemeente en de 
initiatiefnemer van groot belang.

Mirjam Steins

Mirjam Steins
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Het voormalige zorgcentrum Elisabeth-hof aan de Van Pallandtdreef 
wordt door KleurrijkWonen vervangen door nieuwbouw met daarin 
34 sociale huurappartementen. Gezien de ligging van het perceel 
aan de Volencampen, de rand van het beschermd stadsgezicht, is 
deze locatie een belangrijke zichtlocatie. Voor deze ontwikkeling is 
er in 2018 reeds een beeldkwaliteitsplan (Bkp) opgesteld, waarin 
de randvoorwaarden voor het initiatief, waaronder het bouwvolume, 
vastgelegd zijn. Dit Bkp vormt het beoordelingskader van de commis-
sie ten aanzien van het bouwplan. 
De nieuwbouw bestaat uit een bouwblok met vier woonlagen aan de 
Van Pallandtdreef en drie woonlagen aan de Anthony van Lalainglaan. 
Tussen de bouwblokken in ligt de centrale entree met trappenhuis en 

lift. Deze entree en de hieraan gekoppelde galerijen worden via het 
binnengebied, aan de achterzijde van de blokken ontsloten. Hierdoor 
is de oriëntatie van de woningen op het buitengebied gericht. 

In navolging van het Bkp wordt er in de advisering aandacht gevraagd 
voor een passende geleding en parcellering van de woonblokken. 
Voldoende verfijning en afwisseling binnen de gevelindelingen in de 
materialisering en kleurstelling van het metselwerk en de uitkragende 
balkons geeft de rigide bouwblokken een eigen identiteit. Daarnaast 
wordt er veel aandacht besteed aan de plaatsing van de bouwblok-
ken op het maaiveld. Door de balkons visueel zwevend uit te voeren, 
ogen de bouwmassa’s lichter en minder massief. Het trappenhuis 

2 | Definitief ontwerp, gezien vanaf de Van Pallandtdreef1 | Situatietekening nieuwbouw

Sociale woningbouw

Elisabeth-hof, Van Pallandtdreef 10
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is als transparante schakel tussen beide bouwvolumes uitgewerkt. 
Ten aanzien van het binnenterrein is er uitgebreid gesproken over de 
inrichting van een zo groen mogelijke parkeervoorziening en het rea-
liseren van samenhang tussen de beide woonblokken in de materiali-
sering en kleurstelling van de galerijen.
Door het duidelijke Bkp is de sturing op ruimtelijke kwaliteit gericht 
mogelijk geweest, waardoor op deze locatie een optimaal resultaat is 
bereikt. 

5 | Definitief ontwerp galerijontsluiting aan de binnenplaats 

6 | Beoordeling van de bemonstering in materiaal en kleurstelling

3+4 | Details aansluiting balkons op maaiveld

Ontwerp
opZoom architecten
Opdrachtgever
Kleurrijk Wonen

Sociale woningbouw
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10 | Detail vluchttrappenhuis aan de galerij

7+8 | Gerealiseerd plan, gezien vanaf de Van Pallandtdreef

9 | Werkzaamheden inrichting binnenterrein 

Sociale woningbouw
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Werkwijze

2020/2021 waren bijzondere jaren voor 
de CRK, die door corona bijna helemaal 
in het teken stonden van online vergade-
ren via Teams of Zoom. Gelukkig was de 
omschakeling van fysiek naar digitaal snel 
gemaakt en werd er in korte tijd een werk-
bare structuur gevonden. Dit met dank aan 
de welwillende houding en flexibiliteit bij 
de gemeente, omgevingsdienst en aan-
vragers. 

Uiteraard heeft het online vergaderen eviden-
te beperkingen en was de communicatie op 
die manier niet altijd optimaal. Toch hebben 
we de indruk dat we de meeste aanvragers 
naar tevredenheid hebben kunnen helpen. 
Het online werken geeft extra mogelijkheden 
om op verzoek buiten de reguliere overleggen 
om initiatieven te bespreken.

Ruimtelijke kwaliteit: zoeken naar balans
De commissie adviseert het college van 
B&W over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. 
Dat zijn niet alleen wettelijke adviestaken 
zoals welstand en monumenten. Die thema’s 
zijn immers nauw verweven met thema’s als 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw, 
openbare ruimte en duurzaamheid. Tezamen 

geeft dit inhoud aan kwaliteit en dat bepaalt 
ook de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk 
of gebied.

De gemeente heeft dit vertaald in ambities 
en beleid, onder andere in de Welstandsnota 
(2004) en het Beeldkwaliteitplan binnenstad 
Culemborg (2008). Per gebied is vastgesteld 
wat hiervoor de gewenste kwaliteit is. Dat 
verschilt van wijk tot wijk: in een woonomge-
ving kan meer dan in een cultuurhistorisch 
waardevol gebied. Voor de commissie vor-
men deze kaders altijd het vertrekpunt bij 
advisering. 

Praktijk
De meeste plannen worden onder mandaat 
van de commissie door de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit– secretaris-deskundige –afge-
handeld. Complexe, grootschalige plannen 
schuiven door naar de ‘grote’ commissie die 
multi-disciplinair is samengesteld: architec-
tuur, landschap, stedenbouw en (op afroep) 
duurzaamheid.
Het afgelopen jaar zagen we meerdere plan-
nen met een duurzaamheidsaspect of in de 
sfeer van de energietransitie. En die trend 
zet ongetwijfeld door! Als commissie zijn we 

daarbij goed geëquipeerd om telkens af te 
wegen hoe duurzaamheidsingrepen kunnen 
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en tegelijk 
tegemoet komen aan de gemeentelijke doel-
stellingen inzake duurzaamheid.

Vooroverleg
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 voorover-
leg met initiatiefnemers te bespreken. Dit in 
aanwezigheid van de behandelend ambte-
naar van de omgevingsdienst. In afstemming 
vinden deze overleggen ook online plaats.
Bij plannen met een monumentenaspect of 
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
schuift maandelijks ook de gemandateerde 
adviseur cultuurhistorie uit de commissie Erf-
goed en Ruimte aan. Deze adviezen van beide 
commissies worden hiermee op elkaar afge-
stemd, waardoor er geïntegreerde adviezen 
kunnen worden uitgebracht. Na goedkeuring 
in deze commissie, wordt het advies verder in 
het welstandsmandaat afgerond. 
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Werkwijze

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de com-
missie bij gelegenheid door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsma-
tige, stedenbouwkundige en RO-vraagstuk-
ken. Dit gaat bijvoorbeeld om het nieuwe 
beleid ten aanzien van het mogelijk maken 
van het plaatsen van zonnepanelen in het 
beschermd stadsgezicht, het vaststellen van 
bestemmingsplanmogelijkheden voor groot-
schalige windwinning en het opstellen van 
ruimtelijke voorwaarden voor de ontwikkeling 
van de Taqwa Moskee.
 
Kwaliteitsteams
De adviseur ruimtelijke kwaliteit is – namens 
de CRK - ook betrokken bij verschillende 
Kwaliteitsteams die specifiek adviseren voor 
de gebieden Parijsch-Zuid, Sprokkelenburg, 
Eva Lanxmeer, Spoorzone-West. Daar-
naast zijn er voor de projecten ‘Terrassen in 
de binnenstad’ en de ‘herontwikkeling van 
het watertorenterrein’ ook kwaliteitsteams 
samengesteld. 

Dialoog en begeleiding
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke kwa-
liteit en van de commissie is altijd gebaseerd 

op dialoog met en begeleiding van initiatief-
nemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen 
de kaders van het gemeentelijk welstandsbe-
leid en de specifieke toetsingskaders die voor 
ontwikkellocaties zijn vastgesteld. De huidige 
welstandsnota is niet meer up-to-date ten 
aanzien van recente ontwikkelingen in de 
bouw- en regelgeving, wat vraagt om een 
breder afwegingskader bij initiatieven. Met 
name specifieke toetsingskaders of beeld-
kwaliteitskaders werken goed in dialoog met 
de initiatiefnemer.
Doel van dit oplossingsgericht en transparant 
adviesproces is dat initiatiefnemers maximaal 
worden gestimuleerd om met hun plan bij te 
dragen aan ruimtelijke kwaliteit. Bij voorkeur 
wordt het overleg over nieuwe ontwikkelingen 
of particuliere aanvragen fysiek met de initi-
atiefnemer op locatie of in het stadskantoor 
besproken. Tijdens het werken op afstand is 
het afgelopen jaar echter ook gebleken dat 
digitale (tussen-)overleggen met medewer-
kers van de gemeente en initiatiefnemers 
een plan op kortere termijn snel verder kan 
brengen. In de toekomst is het aanbieden van 
zowel fysieke als digitale project overleggen 
wenselijk, zodat er sneller geschakeld kan 
worden, daar waar dat mogelijk is. 

Excursie ontwikkelingen Parijsch-Zuid 
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Het bestaande agrarische erf aan de Lange Dreef wordt in dit plan 
getransformeerd, zodat er ruimte ontstaat voor twee zelfstandige 
woningen. De initiatiefnemers zijn twee zussen, die op deze locatie 
in het buitengebied de wens hebben om bio-based te gaan wonen 
in twee houten, op zichzelf staande nieuwe schuurwoningen. De 
wens is om beide woningen een eigen identiteit te geven, maar die 
daarnaast voldoende verwantschap tonen om als familie van elkaar 
herkend te worden. Onix NL heeft een ontwerp gemaakt waarbij als 
belangrijkste karakteristieken de kaphellingen, de materiaalkeuzes 
en de detailleringen zorgen voor samenhang. De positionering van 
de woningen op het erf, de volumeopbouw en de gevelindelingen 
zorgen voor onderlinge verscheidenheid. De privacy tussen de beide 

woningen wordt gewaarborgd door de plaatsing van het bijgebouw. 
In de adviesgesprekken is het ontwerp positief onthaald en is er voor-
al gesproken over de positionering van de woningen en de nieuwe 
inrit naar het perceel, de materialisering in de plint van de woningen 
in relatie tot het spel van de horizontale en verticale beplanking en de 
verdere uitwerking van de woningen. 
Daarnaast is er veel aandacht gevraagd voor de landschappelijke 
inpassing van het plan. Het erf ligt in de Redichemse Polder, dat een 
cultuurhistorisch waardevol landschap is. Op advies van de com-
missie is er voor de transformatie van het erf een erfinrichtingsplan 
gemaakt. Hierin wordt de inbedding van het erf in het landschap vast-
gelegd, maar ook de organisatie van het erf zelf, met de posities van 

2 | Ontwerp juni 20211 | Locatie

‘De Zussen’, Lange Dreef 6
Nieuwbouw van twee woningen
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de woningen en het gedeelde bijgebouw, verharding en parkeren, 
zichtlijnen over het erf, de toegang tot het erf met een nieuwe brug en 
passende beplanting. Het perceel ligt aan een lint waaraan historisch 
gezien veel fruitboomgaarden liggen. Het erfinrichtingsplan sluit aan 
op de bestaande agrarische setting, door het grootste deel van de 
reeds bestaande bomen en struiken te behouden en fruitbomen bij te 
plaatsen. In het definitieve inrichtingsplan is de nieuwe inrit naar het 
perceel opgeschoven, zodat er meer afstand ontstaat tot de kruising 
met de Honddijk en de zichtlijnen over het terrein duidelijk behouden 
blijven.   Met het ontwerp voor deze erftransformatie ontstaat er een 
evenwichtig ensemble gebaseerd op  eigentijdse woonwensen en 
-eisen binnen een cultuurhistorisch waardevol landschap. 
 

3 | Definitief ontwerp september 2021, verfijning van de woningen en de onderlinge positionering in het erfinrichtingsplan.

Nieuwbouw van twee woningen

Ontwerp
Onix NL
Erfinrichtingsplan
Ada Wille
Opdrachtgevers
particulier

4 | Definitief inrichtingsplan met duidelijke zichtlijnen 5 | Zicht op de locatie gezien vanaf de Honddijk
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Samenstelling

Commissie

De samenstelling van de commissie in 2021 
was 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 MSc.

Ambtelijke ondersteuning /  
Omgevingsdienst
M. Haddeman/L. den Besten/ 
K. van Dillen-Vos/E. Hertoghs

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk, Sjef van Elk
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Op de voorzieningenstrook aan de Prijsseweg ontwikkelt Kleurrijk-
Wonen in samenwerking met NBA architecten 18 grondgebonden 
eengezinswoningen voor de sociale huur. Bij het ontwerp van de 
woningen is uitgegaan van de ambitie om circulaire, biobased,  
natuurinclusieve en energieleverende woningen te realiseren. 
Deze uitgangspunten leiden tot repeterende, houten woningen,  
welke geschakeld oost- of west-georiënteerd zijn.  
Door het variëren van horizontale en verticale gevelbekleding en het 
ontwerpen van licht gekleurde diepe neggen ter plaatse van de geve-
lopeningen ontstaat er verfijning binnen de gevels van de woonblok-
ken.
De woningen zijn volgens het concept van de architect ontwikkeld in 

samenspraak met Timmerfabriek Frank van Roij B.V. in Goirle. In de 
fabriek worden de woningen stuk voor stuk geprefabriceerd om ver-
volgens in het werk geplaatst te worden. 
Om een indruk te krijgen van de toe te passen bouwtechniek is het 
kwaliteitsteam op bezoek geweest in de fabriek. Hier is uitleg gegeven 
over de mogelijkheden van bouwen met CLT (kruislings gelamineerd 
hout), de mogelijkheden qua installaties en de afbouwmogelijkheden 
in de woningen. Dit project biedt een inkijk in de huidige ontwikkelin-
gen rondom bouwen met minder CO2- en stikstofuitstoot, bouwen 
met hernieuwbaar materiaal en het toepassen van natuurlijke materia-
len, in zowel de constructie als de isolatie en de afbouw. Een prachtig 
initiatief waar met veel vakmanschap en passie aan wordt gewerkt.

Houten grondgebonden woningen 

De Voorzieningstrook, Prijsseweg

2 | Vogelvlucht ontwerp grondgebonden woningen en appartementengebouw1 | Situatie plangebied

 Jaarverslag 2021

Culem
borg



Houten grondgebonden woningen 

6 | Dakopbouw 7 | Geïntegreerde installaties

3+4 | grondgebonden woningen in houtbouw

5 | Gevelafwerking  

Ontwerp
NBA architecten
Opdrachtgever
Kleurrijk Wonen
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2021

In cijfers

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

72 plannen als vooroverleg en

33 plannen als definitieve  

aanvragen behandeld,  deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

Van deze plannen werd 50%  van 
de 1e aanvragen ter plekke  van een  
positief advies voorzien. 

In 2e instantie werd 64% van een 
positief advies voorzien. 

Voor 50% was een wijziging nodig.

Woningen in aanbouw, Wilhelminadreef
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In een gecombineerde vergadering van de commissie Erfgoed en 
Ruimte en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is op 30 november 
2020 het voorontwerpbestemmingsplan en het combi-MER dat de 
plaatsing van een windpark mogelijk moet maken gepresenteerd. 

De ontwikkeling van het windpark is geïnitieerd door Eneco en de 
lokale Culemborgse Coöperatie Vrijstad Windwinning. De locatie van 
het windpark ligt in een zoekgebied ten zuiden van de Provinciale weg 
(N320). Het voorkeursalternatief gaat uit van het plaatsen van zes 
windturbines in een lijnopstelling, gelegen ten noorden van de wete-
ring, met een minimale tiphoogte van 232,5 meter en een maximale 
tiphoogte van 270 meter. Ten noorden van de N320 bestaat al een 

windpark met drie turbines. Door Land-id is er een landschappelijke 
analyse en inpassing van de windturbines opgesteld. Hierin zijn meer-
dere visualisaties opgenomen die de impact van de windturbines op 
de omgeving onderzoeken.

In het advies van de commissie Erfgoed en Ruimte wordt voornamelijk 
ingegaan op de impact van het voorgestelde windpark op de cultuur-
historische context en waarden in het gebied. Het advies van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit richt zich meer op de ruimtelijke context, in 
aanvulling op het advies van de commissie Erfgoed en Ruimte. Hier-
voor wordt Aditi Kho, deskundige grootschalige energieopwekking 
van het Gelders Genootschap, bij de advisering betrokken. 

Windpark

2 | Inpassing voorkeurslocatie1 | Studiegebied Windpark 

Duurzame energieopwekking
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In haar advisering heeft de commissie met name opmerkingen 
geplaatst over de gekozen voorkeurslocatie en de afmetingen van de 
toe te passen windmolens, de nieuwe generatie XXL windmolens, met 
een tiphoogte van 270 meter. Deze zijn in Nederland nog niet eerder 
geplaatst. Bij deze windmolens is er sprake van een landschap-
overstijgende uitstraling, waardoor je niet meer kan spreken van een 
inpassing in het landschap. Een goede, realistische verbeelding van 
dit type windturbines is nodig om de impact op de gekozen voor-
keurslocatie goed te kunnen beoordelen. Dit geldt zeker ook voor de 
omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied. De nega-
tieve MER-beoordeling vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit is 
in de gepresenteerde groothoeklens-beelden van het plan nog niet 

goed terug te zien. Vanuit onze ervaring is het voor de besluitvorming 
en de draagkracht in de omgeving van groot belang om een correcte 
visuele verbeelding te maken vanuit belangrijke zichtlijnen, ook vanuit 
de bebouwde kom. 

Naast visuele verbeeldingen kan het gebruik van de “windkijker” op 
locatie ook een goed beeld geven van de visuele impact die de wind-
turbines vanaf verschillende locaties zullen geven.
Het Gelders Genootschap ondersteunt dit proces graag met haar 
expertise op het gebied van grootschalige energieopwekking en de 
impact hiervan op de omgeving. 

4+5 | Visualisatie met windkijker op locatie3 | Visuals voorkeursalternatieven in twee verschillende hoogtes 

Duurzame energieopwekking
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Aanbevelingen

De gemeente Culemborg heeft een verou-
derd welstandsbeleid, waarin beleidsdocu-
menten over bijvoorbeeld erfafscheidingen, 
lichtreclame in de binnenstad of op bedrij-
venterreinen niet geïntegreerd zijn. Dit geeft 
initiatiefnemers een onvolledig beeld over de 
mogelijkheden die een specifieke locatie te 
bieden heeft. Met de komst van de Omge-
vingswet is een update van het welstands-
beleid dan ook zeer gewenst, zo niet nood-
zakelijk voor een consequente beoordeling 
van inkomende plannen.
Online werken geeft veel voordelen, maar 
complexe situaties zijn toch het beste fysiek 
te bekijken. Zeker ook bij verkennende pro-
jecten, omdat er dan een ander gesprek met 
de initiatiefnemers ontstaat. Daarnaast is 
fysiek overleg op locatie goed om het con-
tact met de verschillende kernen en deelge-
bieden te behouden. 
Regionaal spelen er grote opgaven in het 
rivierengebied. De woning- en verduurza-
mingsopgave zijn onderwerpen met een 
grote impact op de regionale agenda.  
Graag ondersteunen wij de gemeente ook 
bij vraagstukken op regionale schaal met 
onze lokale en inhoudelijke expertise.

Hoogwaardige renovatie kinderdagverblijf aan de Prijsseweg
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