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Voorwoord

Sjef van Elk, voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rivierengebied

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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Aan de Maasdijk in Heerewaarden zijn de afgelopen jaren meerdere 
bouwkavels ontwikkeld. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit ziet de 
laatste jaren dat initiatiefnemers voor een vrijstaande woning steeds 
vaker een hoge duurzaamheidsambitie hebben. Deze woning is 
onlangs gerealiseerd en laat goed zien hoe de ontwikkelingen ten 
aanzien van duurzaamheid en circulair bouwen leiden tot een eigen-
tijds architectuurbeeld. 
De woning ligt aan de Maasdijk waaraan van oudsher diverse 
lintbebouwing gelegen is. De Maasdijk loopt vanuit het beschermd 
dorpsgezicht over in het landelijke buitengebied. De woningen op 
de nieuwe bouwkavels dienen conform het welstandsbeleid aan te 
sluiten op de bestaande woningen in de directe omgeving. 

Deze zijn veelal eenlaags met kap, opgebouwd in metselwerk 
met een pannendak in een diversiteit aan kapvormen. Met de 
huidige energie en duurzaamheids-opgave zien we steeds vaker 
initiatiefnemers die zo duurzaam mogelijk willen bouwen. Zo ook de 
initiatiefnemers van deze woning. De woning is volledig uitgevoerd in 
hout, zowel de constructie als de kozijnen en de gevelbekleding.  
Door in de hoofdvorm van de woning aan te sluiten op de 
karakteristiek van de omliggende woningen en in de kleurstelling 
van het hout aan te sluiten op de natuurlijke kleurstellingen in de 
omgeving past deze woning goed in het bestaande straatbeeld. 

2 | Eerder gerealiseerde woningen aan de Maasdijk1 | Straatbeeld Maasdijk met aan de linkerzijde de betreffende woning

Vrije kavels
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Vaak wordt er voor nieuwbouwkavels gekozen voor het vaststellen 
van een beeldkwaliteitsplan. Hierbij wordt meestal als uitgangspunt 
meegegeven dat de materialisering van de woningen in baksteen uit-
gevoerd moet worden. Met alle ontwikkeling rondom duurzaamheid, 
circulariteit en houtbouw is het echter heel goed denkbaar om ook 
met houten woningen een gelijkwaardige en hoogwaardige beeld-
kwaliteit te realiseren. Deze woning is hier een geslaagd voorbeeld 
van.

3+4 | Gerealiseerd ontwerp Maasdijk 26

Ontwerp
Eigenwijs Bouw

Vrije kavels
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Hoewel het fysiek vergaderen de afgelo-
pen jaren teruggebracht is tot minimale 
contactmomenten heb ik het samen-
werken met de gemeente Maasdriel 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 
ambtenaren, buiten het reguliere man-
daatoverleg om, heeft een extra dienst-
verlening 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 bouwaanvra-
gen 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 bij de start 
van de planvorming al over ruimtelijke kwa-
liteit wordt nagedacht. Dit is een positieve 
ontwikkeling die ook goed aansluit bij de 
transitie naar het nieuwe werken met de 
aanstaande Omgevingswet. Zo is er met 
de gemeente en projectontwikkelaar een 
bezoek gebracht bij een voorbeeldproject, 
waar gebouwd werd met het bouwconcept 
MorgenWonen, wat ook toegepast gaat 
worden in de ontwikkeling van de Padden-
stoelenbuurt in Kerkdriel. De advisering ver-
andert hiermee van een beoordeling achteraf 
naar een meer begeleidende en sturende rol 
tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces. 

Een andere ontwikkeling die wij in de 
gemeente zien zijn de duurzaamheids-
maatregelen die bewoners treffen aan hun 
woning. Dit gaat van het na-isoleren van 
buitengevels en daken, tot het plaatsen van 
zonnepanelen. De antwoorden op deze 
opgave vragen vanuit ruimtelijk perspectief 
om maatwerk. Hiervoor is het directe contact 
met de gemeente en de initiatiefnemer van 
groot belang. Graag denken wij mee over de 
mogelijkheden die deze ontwikkelingen bie-
den voor het in stand houden en verbeteren 
van de omgevingskwaliteit in Maasdriel. 

Terugblik

Mirjam Steins

Mirjam Steins

 Jaarverslag 2020–2021

M
aasdriel



Voor de ontwikkeling van de eerste fase van de Paddenstoelenbuurt 
in Kerkdriel zijn de ontwikkelaars voornemens om met het bouwcon-
cept MorgenWonen te gaan werken. Dit concept wordt gezien als de 
nieuwe bouwstandaard van Volker Wessels. Hierin wordt gewerkt 
met prefab elementen, die compleet in de fabriek samengesteld 
worden. Op de bouwplaats worden de casco onderdelen als vloe-
ren, gevels en dak als een bouwsysteem aangeleverd, waardoor de 
woning in één dag wind- en waterdicht geplaatst kan worden. Dit 
levert voor de ontwikkelaar een efficiënte bouwplaats op, waarmee er 
meer grip komt op de bouwkwaliteit. Hierdoor zijn de woningen bin-
nen dit concept ook volledig energieneutraal te realiseren. Dit heeft 
als keerzijde dat het systeem werkt met vaste maatvoeringen in de 

plattegronden en de gevel- en daksamenstellingen. Verspringingen 
binnen een rij woningen is binnen dit bouwsysteem niet mogelijk. 
Daarnaast is de oriëntatie van de woning bepalend voor de invulling 
van het dakvlak. Bij een noord-zuidoriëntatie vraagt de zuidzijde om 
een maximale invulling met zonnepanelen om de woningen energie-
neutraal te kunnen laten zijn. Dit belemmert de toepassing van ste-
denbouwkundige accenten en architectonische variatie in de bouw-
blokken. 
De hoofdgedachte achter het beeldkwaliteitsplan is het realiseren 
van een hoogwaardige dorpse opzet met bijpassend architec-
tuurbeeld, waarbij de onderlinge variatie tussen de woningen een 
belangrijke rol speelt. Met de toepassing van het MorgenWonen 

2 | Mogelijke variatie in bouwvolumes1 | Plangebied voor de woningen met het Morgenwonen concept  (fragment uit stedenbouwkundig plan)

Inpassing gestandaardiseerd bouwsysteem in beeldkwaliteitsplan 

Paddenstoelenbuurt, Kerkdriel 
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bouwconcept kan niet volledig voldaan worden aan de eisen die in 
het beeldkwaliteitsplan voor de Paddenstoelenbuurt zijn vastgelegd. 

Met de gemeente, de projectontwikkelaar en de commissie Ruim-
telijke Kwaliteit zijn in een gesprek de mogelijkheden ten aanzien 
van de gewenste beeldkwaliteit binnen het bouwconcept verkend. 
Vervolgens is er een bezoek gebracht aan een bouwplaats, waar het 
concept van MorgenWonen in het bouwproces zichtbaar is. Naar 
aanleiding hiervan heeft de commissie advies uitgebracht over de 
mogelijkheden van het toepassen van het concept MorgenWonen 
binnen het beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zijn er concrete richtlijnen 
en voorwaarden geformuleerd welke het uitgangspunt vormen voor 

het komende ontwerptraject. Door vanaf het begin met elkaar overleg 
te voeren over de mogelijke hoofdvormen in het plangebied en de 
architectonische vertaling hiervan, kunnen de verwachtingen in een 
vroeg stadium gedeeld worden. Dit zal het vergunningentraject met 
bijbehorende advisering en ook het te realiseren eindresultaat ten 
goede komen. 

4 | Prefab trapconstructie 5 | Verfijnde detaillering in gevels3 | Prefab wandelement 

Inpassing gestandaardiseerd bouwsysteem in beeldkwaliteitsplan 
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Werkwijze

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

Uiteraard heeft het online vergaderen evi-
dente beperkingen en was de communicatie 
op die manier niet altijd optimaal. Toch heb-
ben we de indruk dat we de meeste aan-
vragers naar tevredenheid hebben kunnen 
helpen. Het online werken geeft extra moge-
lijkheden 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, zoals de Welstandsnota (2004). 
Per gebied is vastgesteld wat hiervoor de 
gewenste kwaliteit is. Dat verschilt van wijk 
tot wijk: in een woonomgeving kan meer dan 
in een cultuurhistorisch waardevol gebied. 
Voor de commissie vormen 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 ruimte-
lijke Kwaliteit vindt wekelijks plaats in afwis-
selend het gemeentekantoor van Maasdriel 
en het gemeentekantoor van Zaltbommel of 
online. Dat is ook het moment om plannen in 
vooroverleg met initiatiefnemers te bespre-
ken. Dit in aanwezigheid van de behande-
lend ambtenaar van de omgevingsdienst. 
Bij plannen met een monumentenaspect of 
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
wordt het plan behandeld in de Monumen-
tencommissie. Na goedkeuring in deze 
commissie, wordt het advies verder in het 
welstandsmandaat afgerond. 

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt 
de commissie bij gelegenheid door de 
gemeente gevraagd om te adviseren over 
beleidsmatige, stedenbouwkundige en 
RO-vraagstukken. Dit gaat bijvoorbeeld om 
aanpassingen in het bestemmingsplan ten 
behoeve van een particulier initiatief of om  
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Werkwijze

de stedenbouwkundige opzet van een 
nieuwe woonwijk. 

Dialoog en begeleiding
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 wel-
standsbeleid en de specifieke toetsingska-
ders die voor ontwikkellocaties zijn vastge-
steld. Met name specifieke toetsingskaders 
of beeldkwaliteitskaders 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 initiatiefnemer op locatie of in het 
gemeentekantoor besproken. Tijdens het 
werken op afstand is het afgelopen jaar 
echter ook gebleken dat digitale (tussen-)
overleggen met medewerkers van de 
gemeente en initiatiefnemers een plan op 
kortere termijn snel verder kunnen 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. 

Nieuwbouw woning, vrije kavels Hedel
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Voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Groene Akkers in 
Hedel is er in overleg met de commissie een stedenbouwkundig 
plan met beeldkwaliteitskaders voor de totale wijk ontwikkeld. Het 
plan is opgebouwd uit vier deelgebieden. De woningen zijn rondom 
een centrale groenzone in het middengebied geplaatst. Binnen de 
verschillende deelgebieden is er ruimte voor een divers woonpro-
gramma met vrije kavels aan de bestaande noordelijke woonstraat, 
vrijstaand wonen aan de zuidelijke rand van het plangebied en een 
variatie van tweekappers, rijwoningen en gelijkvloerse woningen voor 
zowel de sociale huur als koop.
In de vormentaal, materialisering en detaillering zijn er per deelge-
bied verschillende uitgangspunten gekozen, zodat er in de beeldtaal 

voldoende variatie in de woonbuurt ontstaat. Tegelijkertijd is er geen 
willekeur ontstaan, door de materiaal- en kleurkeuzes op elkaar af 
te stemmen. Zo zijn de woningen in het deelgebied ‘Wonen aan het 
park’ uitgewerkt in een moderne, strakke detaillering en een daar-
mee samenhangende toepassing van modern vormgegeven erkers 
en dakkapellen. Dit in tegenstelling tot de woningen in deelgebied 2 
‘Dorps wonen in de straat’ welke een meer traditionele vormgeving 
en detaillering hebben gekregen. 

Ontwikkeling nieuwe woonbuurt 

Groene Akkers, Hedel

2 | Stedenbouwkundig plan met deelgebieden uit het beeldkwaliteitsplan 1 | Plangebied Groene Akkers
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Bij de ontwikkeling van dit plan is de commissie betrokken geweest. 
Van de borging van de ruimtelijke kwaliteit in het beeldkwaliteitsplan 
tot de beoordeling van de architectonische variatie en kwaliteit bin-
nen de woningen in de ontwerpfase en de beoordeling van de detail-
lering en materialisering van gevelopeningen, overstekken, erkers, 
dakkappellen en dakbeëindigingen bij de omgevingsvergunning.  
Het plan is momenteel in aanbouw. 

Ontwerp
Quadrant architecten
Opdrachtgever 
V. Wanrooij Projectonwikkeling

Ontwikkeling nieuwe woonbuurt 

4 | Ontwerp twee-onder-eenkap woningen 

5 | Ontwerp sociale huurwoningen ‘Dorps wonen aan straat’

3 | Ontwerp sociale huurwoningen aan groene  middenzone 
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Samenstelling

Commissie

De samenstelling van de commissie in 2020 
en 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
Ing. E.F. (Emo) van Halsema 

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk, Sjef van Elk
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In mei 2020 is de commissie om advies gevraagd over de plaatsing 
van drie windmolens ten oosten van de A2 aan de dijk bij de Maas. 
De windmolens worden geplaatst in het agrarische gebied dat geka-
rakteriseerd wordt door boomgaarden en graslanden. 
Bij het zoeken naar geschikte locaties voor grote windturbines wordt 
vanuit regionaal perspectief vaak gezocht naar landschap-over-
stijgende structuren in het landschap, waar de windmolens in hun 
positie aan gekoppeld kunnen worden. Dit is ook het uitgangspunt 
geweest bij de meer noordelijk gelegen ontwikkelingen met windmo-
lens in de Bommelerwaard en rondom knooppunt Deil. Een regionale 
aanpak qua positionering van de windmolens is gewenst, zodat deze 
landschap-overstijgende elementen toch enige vorm van samenhang 

vertonen en zo de indruk van willekeur en verstrooiing in het land-
schap voorkomen. 
Het landschap van de gekozen planlocatie is open en wordt door-
kruist met lineaire elementen als de dijk, de A2 en de Maas. Hoewel 
het meer voorstelbaar zou zijn om de windmolens te koppelen aan 
grotere infrastructurele elementen als de A2 of het spoor, wordt er 
hier gekozen voor de ligging aan de dijk. 
In de aandachtspunten die de commissie in haar advies meegeeft 
gaat er veel aandacht uit naar een goede landschappelijke inpassing 
van de windmolens (vanuit de beleving van de directe omwonenden 
en de recreanten in het gebied) en aandacht voor compensatie van 
natuurwaarden in de directe omgeving. Een goede analyse van de 
aanwezige ruimtelijke en cultuurhistorisch waardevolle elementen 
in het landschap kan aanleidingen geven om een goede invulling te 
geven aan de beoogde landschapsverbetering door het Windpark 
Fonds.

De ligging aan de uiterwaarden maakt de noodzaak voor een goede 
landschappelijke inpassing en mogelijke compensatie voor land-
schapsverbetering dan ook zeer gewenst. De commissie heeft naar 
aanleiding van het vooroverleg een uitgebreid verslag gemaakt met 
aandachtspunten voor een goede kwalitatieve inpassing op deze 
locatie. Helaas is er tot op heden nog niet op het verzoek van de com-
missie ingegaan om hierover in overleg te treden met de gemeente en 
de initiatiefnemers. 

Duurzame energieopwekking

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

1 | Windmolens visualisatie vanaf de Hoenzadrielsedijk 

Visualisatie
Pondera Consult
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2020 2021

In cijfers In cijfers

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

102 plannen als vooroverleg en

207 plannen als definitieve  

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

Van deze plannen werd 65%  van 
de 1e aanvragen ter plekke  van een posi-
tief advies voorzien. 

Voor 35% was een wijziging nodig. 

De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

140  plannen als vooroverleg en

201 plannen als definitieve  

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

Van deze plannen werd 54%  van 
de 1e aanvragen ter plekke  van een posi-
tief advies voorzien. 

Voor 46% was een wijziging nodig. 

Herontwikkeling voormalig dorpshuis Heerewaarden

 Jaarverslag 2020–2021

M
aasdriel



Voor de herontwikkeling van het pand aan het Mgr. Zwijssenplein tot 
twee horecagelegenheden werd door de initiatiefnemer zowel inpan-
dig als aan de gevel een herindeling voorgesteld. Het eerste ontwerp 
was gebaseerd op historische beelden van het pand, waarop bleek 
dat de huidige raampartijen met fijnmazige ruitverdeling niet de origi-
nele indeling is. Hierop is het voorstel gedaan om de oorspronkelijke 
raamverdeling terug te brengen op de verdieping en de bestaande 
dakkapel te vervangen door twee kleinere dakkapellen. Op de bega-
ne grond is er in het ontwerp een moderne ingreep voorgesteld met 
gevelopeningen verdeeld over twee portalen. 
Na een gesprek met de initiatiefnemers en de ontwerper is er een 
herzien ontwerp gemaakt, waarbij er ook op de begane grond 
gezocht is naar een gevelindeling die past bij de karakteristiek van het 

Gevelwijziging

Mgr. Zwijssenplein 23, Kerkdriel

1 | Bestaande situatie 2 | Archieffoto met zesruits raamverdeling

pand. Het pand is één van de oudere panden in het straatbeeld en 
heeft een sterke identiteit. Door de nieuwe openingen op de begane 
grond ook in het gevelritme aan te laten sluiten en de appartemen-
ten een aparte entree te geven blijft de ritmiek van het pand ook op 
de begane grond leesbaar. Om de horecafunctie te accentueren 
hebben de puien op de begane grond een donkere, contrasterende 
kleurstelling gekregen. Met deze aanpassingen op het ontwerp is er 
een eigentijdse ingreep gedaan aan het pand, welke goed past bij de 
eigenheid van het gebouw in het straatbeeld. Ook de initiatiefnemers 
zagen de wijziging van het plan als een positieve verbetering. 

Visualisatie
Van Rooij Bouwontwerp en adviesbureau

Mgr. Zwijssenplein 23, Kerkdriel
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3 | Eerste ontwerp

5+6 | Gerealiseerd plan

4 | Aangepast ontwerp
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Aanbevelingen

De gemeente Maasdriel heeft een verouderd 
welstandsbeleid. De afgelopen jaren zijn er 
veel ruimtelijke plannen gerealiseerd, welke 
nu niet ondergebracht zijn in de deelgebie-
den van de welstandsnota. Voor sommige 
van deze projecten gelden eigen beeldkwa-
liteitsplannen. We zien echter dat mede door 
de ontwikkelingen in de bouwsector, zoals 
bijvoorbeeld de opkomst van houtbouw in 
relatie tot duurzaamheid, deze criteria niet 
altijd meer tot een gewenste oplossing lei-
den. Daarnaast is het werken met de Omge-
vingswet een goede aanleiding om ook het 
welstandsbeleid een update te geven, zodat 
integrale advisering ook hierin centraal komt 
te staan.  

De gemeente Maasdriel heeft veel planaan-
vragen binnen een groot werkgebied. Online 
werken geeft veel voordelen, maar complexe 
situaties zijn toch het beste fysiek te bekij-
ken. Zeker ook bij verkennende projecten, 
omdat er dan een ander gesprek met de 
initiatiefnemers ontstaat. Daarnaast is fysiek 
overleg op locatie goed om het contact met 
de verschillende kernen en deelgebieden te 
behouden. 

Inbreiding nieuwbouwwoningen Heerewaarden

Regionaal spelen er grote opgaven in het 
rivierengebied. De dijkverzwaring is daar een 
voorbeeld van, maar ook de woning- en ver-
duurzamingsopgave 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.
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