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Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer 
ik mij dat we ons in een bijzonder moment in 
de tijd bevinden. Afgelopen twee jaar stond 
voornamelijk in het teken van de pandemie, nu 
verkeert de wereld in schok en onzekerheid 
over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 
Hoe dichtbij het één kwam en hoe ver weg de 
oorlog ook lijkt, ik verwacht dat beiden impact 
hebben op onze levens en leefomgeving.

Ik heb alle vergaderingen van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit nog eens de revue te 

laten passeren en heb geconstateerd dat de 
gemeente Aalten de afgelopen periode één 
enkele keer gebruik heeft gemaakt van de 
input van de Commissie. Gelukkig zie ik dat 
het aantal vooroverleggen en aanvragen, al 
een aantal jaren, heel constant in aantal is en 
blijft.

Als voorzitter ben ik trots op de rol en bijdrage 
die de Commissie heeft bij een planontwikke-
ling.
Door de integrale samenstelling kan worden 
geadviseerd op het niveau van het architec-
tonisch detail, het stedenbouwkundig geheel 
en van landschap en ecologie tot duurzaam-
heid. 

De Commissie heeft als werkwijze om eerst 
initiatiefnemers de gelegenheid te bieden om 
hun plan toe te lichten. Vervolgens nodig ik 
de leden van de Commissie uit om hierop te 
reageren en rekening te houden met hetgeen 
door insprekers is ingebracht. Daarmee anti-
cipeert de Commissie in feite op de inwer-
kingtreding van de nieuwe Omgevingswet, 
die grote waarde hecht aan o.a. participatie. 
Over die nieuwe Omgevingswet gesproken, 
die is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023. 

Voorwoord

De vraag dringt zich langzamerhand op of de 
wet nog wel in werking treedt. 
Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe 
woningen worden gebouwd in Gelderland. 
Het streven daarbij is om meer betaalbare 
woningen en meer flexibele woonvormen te 
realiseren. Aalten heeft daarin al een voor-
touw genomen door ‘De Uuthuuskes’; flexi-
bele, circulaire en betaalbare woningen.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het 
jaarverslag. Graag ben ik bereid om met de 
leden van de Commissie, de verantwoorde-
lijk wethouder en raads- en burgerleden een 
wandeling te maken om nader kennis maken.

De Voorzitter van de Commissie  
Ruimtelijke Kwaliteit,
Sjef van Elk. 

Sjef van Elk
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Voor u ligt het jaarverslag van de commis-
sie ruimtelijke kwaliteit. Het is een versie die 
terugblikt en waarin verslag wordt gedaan 
van de werkwijze, de samenstelling van de 
(mandaat) commissie en delen we ook de 
resultaten van de afgelopen periode. In dit 
jaarverslag blik ik, als vaste adviseur van de 
CRK, terug op de advisering in de afgelopen 
jaren. Waarbij vooral 2020 een opmerkelijk 
jaar is geweest.

Opmerkelijk omdat we adviseren en 
gesprekken voerden via Teams of Zoom. En 

dat veelal vanachter de eigen keukentafel, de 
zolderkamer en soms zelfs vanuit een geïm-
proviseerde werkruimte in de garage. Dat 
ging eerst een beetje aftastend en onwen-
nig, maar al snel efficiënt en doelmatig. De 
cijfers, verderop in het verslag, laten zien 
dat het aantal behandelde plannen goed op 
peil is gebleven. Het digitale werken heeft 
voordelen, toch constateerden we ook dat 
juist de menselijke maat en de informele 
vooroverleggen als een groot gemis worden 
ervaren en met name bij plannen die nog 
onvoldoende overtuigen. 

De kracht van een fysiek overleg met bijbe-
horend oogcontact maar ook de inspiratie 
die dat kan opleveren, draagt geweldig bij 
aan synergie en bereidwilligheid om geza-
menlijk iets mooi te maken van de gebouwde 
omgeving. 

En dat is waar de CRK voor staat en aan wil 
bijdragen: een mooie, gezonde en veilige 
omgevingskwaliteit. Ik wens u veel leesple-
zier met deze eerste online versie van het 
jaarverslag.
Het verslag geeft inzicht in de werkwijze, 
cijfers en ruimtelijke ontwikkelingen waar de 

Terugblik

CRK bij betrokken is geweest. Het groot-
ste deel van de plannen is via het mandaat 
(stempeladvies) afgehandeld. In de periode 
2018-2019 veelal in aanwezigheid van aan-
vragers en/of ontwerpers in de kluis op het 
gemeentekantoor of op locatie. Vanaf 2020, 
tijdens de COVID-pandemie, deden we 
dit via TEAMS. Hoewel dit in het begin wat 
onwennig was bleek dit een prima en effec-
tieve manier om met elkaar de vooroverleg-
gen te voeren. En nu dat het weer mogelijk 
is om fysiek te overleggen hanteren we een 
mix; deels worden plannen digitaal afgehan-
deld en met regelmaat overleggen we op het 
gemeentehuis.

Persoonlijk kijk ik terug op een paar mooie en 
productieve jaren waarin een aantal belang-
wekkende ruimtelijke ontwikkelingen aan de 
orde zijn geweest. Ontwikkelingen zoals de 
nieuwbouw van de Albert Heijn in het cen-
trum van Aalten, het appartementengebouw 
de Heerlijckheid op het terrein van voorma-
lige kippenslachterij Gijssen in Bredevoort 
en de nieuwbouw aan de Kalverweidendijk 
in Dinxperlo. Deze ontwikkelingen dragen bij 
aan het beeld en de identiteit van de dorps-
kernen en het buitengebied. Een aantal van 

Nicolette Huibrechtse 

Nicolette Huibrechtse 
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deze projecten wordt belicht in dit jaarver-
slag.

De afstemming tussen het team Ruimte-
lijke Ordening, vergunningsverleners en 
de CRK loopt soepel, zowel inhoudelijk als 
procesmatig. Ook wordt in een vroege fase 
van (nieuwe) planontwikkelingen de CRK 
gevraagd haar kennis en kunde toe te voe-
gen. Dit gaat bijvoorbeeld over de plaatsing 
en de omvang van het bouwwerk en de 
impact die dat kan hebben op de doorkijkjes 
van het landschap of de nabije omgeving. 
Maar ook over de landschappelijke inpassing 
en de architectonische en beeldkwaliteit. 
Sluit een bouwwerk aan op het straatbeeld 
of is juist gekozen voor een contrast? Past 
een hedendaags, modern vormgegeven 
gebouw met bijbehorende tuininrichting wel 
bij het buitengebied of is het beter om te 
kiezen voor ambacht en traditie om daarmee 
aanwezige kwaliteiten en karakteristieken 
juist te versterken?

Vanuit een nieuwsgierige houding, open blik, 
deskundigheid en creativiteit wil ik bijdragen 
aan het bevorderen en in stand houden van 
alle aspecten van een duurzame omgevings-
kwaliteit. 
Daarbij is het gemeentelijk welstandsbeleid 
mijn objectieve leidraad in de advisering.

Deze houding sluit aan bij de Omgevings-
wet, die naar verwachting in 2023 in werking 

treedt. Onder deze wet krijgen initiatiefne-
mers meer ruimte, maar ook verantwoor-
delijkheid voor een goede leefomgeving en 
omgevingskwaliteit, waarvoor straks een 
algemene zorgplicht gaat gelden. De zorg 
voor een goede omgevingskwaliteit wordt 
daarmee een verantwoordelijkheid van over-
heid én burgers.

Samenwerken onder de omgevingswet 
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Hogestraat 25 Aalten
In 2018 zijn de eerste plannen voor de uitbreiding van de Albert Heijn 
en de bovengelegen appartementen gepresenteerd. De locatie is 
gelegen in het centrum van de historische dorpskern en is gepaard 
gegaan met herbestemmingen, waaronder de sloop van een aantal 
panden, en het verplaatsen van de bibliotheek. Bij deze ontwikkeling 
is een zorgvuldige weging van verschillende en soms uiteenlopende 
belangen en aspecten aan de orde geweest. Waar de ene partij bij-
voorbeeld de focus heeft op een vitale en economisch gezonde bin-
nenstad legt de tweede partij de nadruk op groei en exploitatie en de 
derde partij op omgevingsaspecten die horen bij een goede ruimtelijke 
en functionele inbedding. 

Het plan kent in de definitieve uitwerking twee verschillende gezichten; 
één aan de kant van De Hoven en één aan de kant van de Hogestraat. 
Aan de Hogestraat is voor een pandsgewijze opzet gekozen, waarbij 
historisch beeldmateriaal aanleiding is geweest voor de uitwerking. 
Hoewel achter het merendeel van gevels, op straatniveau, geen woon-
functie is gelegen hebben de panden wel de uitstraling van woningen. 
De commissie in intensief bij de planontwikkeling betrokken geweest 
vanwege de complexiteit van de opgave (programmatisch), de inbed-
ding in de (historische) dorpskern, de gebiedskarakteristiek en de 
opwaardering van de inrichting openbare ruimte. 

Ontwerp
Architect Christian Wieggers

2 | Aansluiten op de straatwand door een pandsgewijze benadering1 | Nieuwe hoofdentree aan de Hoven

Centrum Ontwikkeling

Uitbreiding Albert Heijn
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Legtersdijk 5 Aalten
De locatie is prachtig gelegen in het groene buitengebied van Aal-
ten. Onze opdrachtgever had in eerste instantie een moderne en 
plat afgedekte woning voor ogen. Dit behoorde echter niet tot de 
mogelijkheden. We zijn, op basis van het erfadvies van het Gelders 
Genootschap, uitgegaan van een klassieke boerenwoning en heb-
ben met een hedendaagse vormentaal een eigentijdse architectuur 
bereikt die, na overleg met de commissie, als passend werd gezien.

Zo hebben we hoofdhuis en bijgebouw samengebracht onder één 
herkenbare dakvorm. De eisen uit het bestemmingsplan leiden uitein-
delijk tot de aflopende dakvorm. De kenmerkende houten kolommen-

structuur van de klassieke boerenwoning is op eigentijdse wijze toe-
gepast en is afleesbaar in de gevels. Ook de grote ‘traditionele deel’ 
komt met een knipoog terug door de ruimte tussen bijgebouw en het 
hoofdhuis te overdekken. De gehele constructie van de woning is in 
hout (CLT) uitgevoerd. We streven in onze ontwerpen altijd naar een 
eenvoudige en krachtige vormentaal die wordt versterkt door natuur-
lijk materiaalgebruik en waarin landschap en gebouw met elkaar zijn 
verweven.

Ontwerp
Architect Vincenth Schreurs 

2 | Een gesloten dakvlak en een open onderbouw 3 | Grote glaspuien versterken de landschapsbeleving van binnenuit1 | Een hedendaags architectuurbeeld dat uitgaat van een eenvoudige hoofdmassa

Hedendaagse vormentaal in het buitengebied

Woonhuis
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Werkwijze

Advisering in ruimtelijke kwaliteit is 
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. Maar ook 
in de initiatieffase van een ruimtelijke ontwik-
keling wil de commissie bijdragen aan een 
toekomstbestendige en prettige leefomge-
ving.
Tezamen geeft dit inhoud en vorm aan kwali-
teit en dat bepaalt de ruimtelijke identiteit van 
een kern, wijk of gebied.

De gemeente heeft dit vertaald in ambities 
en beleid, onder andere in de welstands-
nota. Per gebied is vastgesteld wat hiervoor 
de gewenste kwaliteit is. Dat verschilt van 
wijk tot dorpskern of buitengebied; in een 
‘gewone’ woonomgeving kan meer dan in 
een beschermd dorpsgezicht of cultuur-
historisch waardevol (buiten) gebied. Voor 
de CRK vormt het gemeentelijk beleid het 
vertrekpunt in de advisering. 
De stap naar advisering onder de Omge-
vingswet is straks feitelijk niet zo groot. 
Immers, het blijft gaan om breed en uitno-
digend te kijken naar ruimtelijke initiatieven. 
En een goede balans in een veilige, gezonde 
omgeving en een toekomstbestendige 

omgevingskwaliteit. Het gaat bij onze advi-
sering niet om het afvinken van criteria, maar 
om telkens evenwicht te zoeken tussen de 
kwaliteiten en belangen van een initiatief en 
die van de leefomgeving.

Welstand en ruimtelijke kwaliteit –  
het geheel als synthese 
Welstand gaat over de kwaliteit van een 
bouwplan op zichzelf alsook in relatie tot zijn 
omgeving. En spreken we over ruimtelijke 
kwaliteit, dan gaat het over de samenhang 
tussen cultuurhistorie, landschap, steden-
bouw en steeds vaker ook over zichtbare 
verduurzaming. De beoordeling van ruim-
telijke kwaliteit, ‘het geheel als synthese’, 
vraagt om een brede toetsing met als doel 
de kenmerken, hoedanigheid en identiteit 
van een kern, wijk of gebied te behouden, te 
verbeteren of daar waar mogelijk te verster-
ken. In het gemeentelijke welstandsbeleid 
zien we deze brede benadering en toetsing 
van ruimtelijke kwaliteit terug.

Met de komst van de Omgevingswet heeft 
de gemeente Aalten samen met burgers en 
bedrijven de verantwoordelijkheid om de 
ruimtelijke kwaliteit en de synthese van het 

“DE COMMISSIE RUIMTELIJKE 
KWALITEIT DRAAGT, VANUIT  

ONAFHANKELIJKHEID, BIJ AAN 
EEN TOEKOMSTBESTENDIGE 

LEEFOMGEVING.”
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Werkwijze

geheel te bewaken. Nieuwe planontwikke-
lingen berusten namelijk niet langer meer op 
het verbieden en verplichten (wet- en regel-
geving) maar willen juist uitgaan van ambi-
ties en randvoorwaarden. Een essentieel 
onderdeel is dat bij alle ruimtelijke initiatieven 
wordt gekeken naar de balans tussen een 
veilige en gezonde omgeving maar ook naar 
een toekomstbestendige leefomgeving.

De commissie draagt, vanuit onafhankelijk-
heid, bij aan een toekomstbestendige leef-
omgeving.

Zij kan de gemeente in een vroege RO 
fase ondersteunen bij het formuleren van 
ambities en voorwaarden, maar ook in het 
architectonisch verbeelden van ruimtelijke 
samenhang  en/of beeldkwaliteit.

Praktijk
De meeste plannen worden onder mandaat 
van de commissie door de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit afgehandeld. Bij initiatieven die 
een gemeentelijk of rijksmonument betreffen 
schuift adviseur erfgoed van het Gelders 
Genootschap aan. Grootschalige of com-
plexe ontwikkelingen worden besproken 

in de ‘grote’ (integrale) commissie. Deze 
commissie, bestaande uit externe adviseurs, 
met expertise van landschap, stedenbouw, 
ecologie en duurzaamheid, komt eens per 
maand bijeen of wanneer dit wenselijk wordt 
geacht. Er is in 2021 één plan voorgelegd 
aan de integrale commissie.

Vooroverleg
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
tweewekelijks de gemeente en bespreekt 
dan de plannen. Dit overleg vindt meestal in 
de kluis van het gemeentekantoor plaats. Dit 
in aanwezigheid van de behandelend ver-
gunningverlener en initiatiefnemers, veelal 
in aanwezigheid van hun adviseur. Bij monu-
mentenplannen of ontwikkelingen in cultuur-
historisch waardevolle gebieden schuift ook 
de adviseur cultuurhistorie van het Gelders 
Genootschap aan of wordt er planoverleg 
gevoerd in aanwezigheid van de Rijksdienst.

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. We merken steeds vaker dat 
onze expertise en onafhankelijkheid als sterk 
ondersteunend wordt ervaren.

Open dialoog
De werkwijze van de adviseurs ruimtelijke 
kwaliteit en erfgoed evenals de ‘grote ’com-
missie is altijd gebaseerd op een open 
dialoog met initiatiefnemers en/of hun advi-
seurs. 
Bij bouwplannen die als onvoldoende pas-
send worden beschouwd wordt een ‘Ja-mits’ 
of ‘Nee-tenzij’ mentaliteit betracht. Onze 
ervaring is dat met een open adviesproces 
initiatiefnemers maximaal worden gesti-
muleerd om met hun plan bij te dragen aan 
ruimtelijke Kwaliteit.
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Nabij Slingeplas Bredevoort
Het gebied tussen het stadje Bredevoort en de Slingeplas heeft 
het karakter van een buitenplaats. Op een terp zal hier een apparte-
mentengebouw worden gebouwd met een hoekig en symmetrisch 
silhouet. Door de combinatie van de schaal, ligging en materiaal-
gebruik doet het gebouw denken aan wat ooit een “versterkt huis” 
werd genoemd. Hoewel de naam “De Heerlijckheit” verwijst naar de 
historie van Bredevoort, gaat de ontstaansgeschiedenis ongeveer 15 
jaar terug. Ooit was hier kippenslachterij Grijsen gevestigd. Door een 
planologische uitruil werd deze bestemming omgezet in een woon-
bestemming. Dit onder voorwaarde dat landschap en bebouwing 
integraal ontworpen zouden worden als versterking van de omgeving. 

Het landschapsontwerp sluit aan op de  bestaande structuur.  Een 
spel van coulissen en zichtlijnen introduceert meer afwisseling en 
ruimtelijke kwaliteit. Een deel van de weilanden wordt afgegraven 
zodat een vochtiger milieu ontstaat voor grotere biodiversiteit. Hier is 
ook de terp geprojecteerd waarop het gebouw een beetje opgetild 
een herkenningspunt in de open ruimte is.
De strenge sobere hoofdvorm wordt doorbroken door een vrije 
compositie van openingen en balkons zodat er een informeler karak-
ter ontstaat. De organisatie van de woningen is gericht op de wijze 
waarop men vanuit de woning het omliggende landschap ervaart.

Ontwerp
Architect OIII architecten

2 | Eenvoude bouwmassa met aandacht voor metselwerk details1 | Nieuwbouw die is gebaseerd op het karakter van een buitenplaats

Nieuwbouw appartementen
Buitenplaats de Heerlijckheid

 Jaarverslag 2018 - 2021

Aalten



Romienendiek 6a was tot een aantal jaar geleden een intensieve var-
kenshouderij. Dit boerenbedrijf is gestopt, de stallen staan sindsdien 
leeg en de boerderij met opstallen inclusief omliggend terrein is ver-
kocht aan een ondernemende familie uit Aalten.
Klein Zwitserland Architectuur heeft in overleg met de gemeente en het 
Gelders Genootschap een opzet gemaakt voor een nieuw erf. Deze 
opzet bevat een nieuw woonhuis met bijbehorende kapschuur. Voor de 
huidige boerderij wordt een logiesfunctie mogelijk gemaakt. De oude 
varkensstallen worden in zijn geheel gesloopt. Daar komt een bedrijfs-
gebouw voor terug waarin een kleinschalig bouwbedrijf word geves-
tigd en waarin workshops gegeven kunnen worden.
De erfopzet is traditioneel; de gebouwen worden in U-vorm geplaatst 

op het erf, waarbij voor een duidelijke scheiding van privé en zake-
lijk terrein is gekozen.  Voor de gevels is gekozen voor een rustig en 
natuurlijk palet van zandkleurige baksteen en (gedeeltelijk) houten 
gevels. De detaillering is sober, zoals bij oude boerderijen in de regio.
Er wordt een duidelijk verschil gemaakt in kleurstelling van het nieuwe 
woonhuis t.o.v. de onderschikte bij- en bedrijfsgebouwen, waardoor 
de hiërarchie op het nieuwe erf helder naar voren komt.
Door goed overleg tussen de verschillende partijen in een vroeg sta-
dium krijgt dit oude en in onbruik geraakte boerenerf een hedendaags 
uiterlijk en een toekomstbestendige functie.

Ontwerp
Klein Zwitserland Architectuur

Erftransformatie

Nieuwbouw woning en bijgebouw

1 | Door overeenkomsten in gevelafwerking van de bijgebouwen ontstaat bebouwingssamenhang 2 | Woning en bijgebouw zijn georienteerd op het erf
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Samenstelling

Commissie

De samenstelling van de commissie is  
als volgt:

Voorzitter
Sjef van Elk
Architect
Ab Hans
Stedenbouwkundige
Paul Staats
Landschapsadviseur
Hanny Heetman
Adviseur duurzaamheid
Mireille Langendijk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Nicolette Huibrechtse 
Adviseur cultuurhistorie
Roger Crols

Vlnr | Sjef van Elk, Mireille Langendijk, Hanny Heetman, Paul Staats en Ab Hans
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Locatie Varsseveldsestraatweg Aalten
Op de voormalige locatie van caravanbedrijf Vaanholt wordt een 
kleinschalig woonwijkje gerealiseerd. Voor deze ontwikkeling zijn door 
de gemeente ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd waarbij op de 
hoek een bebouwingsaccent mogelijk is die de entree naar het dorp 
accentueert. De woningen aan de Boven Slinge en aan de Varsse-
veldsestraatweg hebben een hedendaagse uitwerking gekregen met 
stijlkenmerken die zijn geïnspireerd op woningen aan de Hogestraat 
zoals ruime overstekken, witte boeiboorden en luifels, erkers en steile 
kappen. Voor het accent op de hoek zijn verschillende varianten met de 
commissie ruimtelijke kwaliteit besproken. Tijdens één van die over-
leggen zijn ook betrokken bewoners aanwezig geweest. Tijdens het 

gesprek over de verschillende hoekaccenten werd de vraag gesteld 
of een ‘zachte’ zijdelingse overgang, vanwege de welstandscriteria, 
noodzakelijk dan wel wenselijk is. 
Vanuit ruimtelijke aspecten als hoekligging, rooilijn en straatprofielen 
maar ook vanwege de gemeentelijk wens om een prominente entree 
naar het dorp te maken is toen gekozen voor
een kloeke 3-laagse bouwmassa die op zichzelf staat. Om de eenheid 
in het kleinschalige woonwijkje te versterken is gekozen om het hoek-
accent voor wat betreft de detaillering, kleurstelling en materiaaltoe-
passing aan te laten sluiten op de nieuwe woningen.
Over de gebouwnaam ‘Aalterhoek’ was iedereen het al wel snel eens; 
dat doet te veel denken aan een snackbar. Hoe de nieuwe entree van 

Transformatie-herbestemming

Nieuwe dorpsentree 

“HERBESTEMMING VAN  
ERFGOED IS VAN ALLE TIJDEN 
EN LEVERT EEN BELANGRIJKE 

BIJDRAGE AAN EEN  
BETEKENISVOLLE   

LEEFOMGEVING MET  
AANDACHT VOOR ONS  

VERLEDEN EN IDENTITEIT.”

1 | Kloeke kapvorm, overstekken en metselwerk details zijn geïnspireerd op de nabijgelegen woningen

 Jaarverslag 2018 - 2021

Aalten



Aalten wel gaat heten is nog even ongewis, bewoners worden uitge-
nodigd om met ideeën te komen.

Herbestemming
Herbestemming van erfgoed is van alle tijden en levert een belangrijke 
bijdrage aan een betekenisvolle  leefomgeving met aandacht voor ons 
verleden en identiteit. Een succesvol voorbeeld is de transformatie 
van kasteel Ruurlo van gemeentehuis tot museum. Dit betekende niet 
alleen een nieuwe impuls voor het kasteel maar ook voor de omge-
ving, waaronder het dorp. Komende jaren zal naar verwachting de 
herbestemming en transformatie van erfgoed verder toenemen door 
het vrijkomen van kerken en het beëindigen van agrarische bedrijven. 

De commissie is dan ook verheugd dat de gemeente onderzoekt om 
cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed te behouden door de 
mogelijkheden voor bewoning te verruimen. In de bouwplanadvisering 
is duurzaamheid een belangrijk aspect geworden. Om monumentenei-
genaren te helpen bij een verantwoorde verduurzaming die recht doet 
aan de monumentale status heeft het Gelders Genootschap samen 
met Huis en Erfgoed Collectief een tool ontwikkeld, de zogeheten 
‘Energiescan’. Het verdient dan ook aanbeveling om monumenteige-
naren te stimuleren en te laten bijdragen aan de Aaltense ambitie om in 
2030 honderd procent duurzame energie op te wekken.

Ontwerp
De zaak van NN

Transformatie-herbestemming

2 | Grond gebonden patiowoningen met uitzicht op de Slinge
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In cijfers

2018
Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

111 plannen behandeld, deels in 
aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

Van deze plannen werd 87% ter 
plekke van een positief advies voorzien.

Voor 11 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monumente-
nadvies uit.

Voor 13% was een wijziging nodig.

2019
Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

110 plannen behandeld, deels in 
aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

Van deze plannen werd 82% van de 
1e aanvragen ter plekke  van een positief 
advies voorzien.

Voor 13 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monumente-
nadvies uit.

Voor 18% was een wijziging nodig.

2018-2019
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In cijfers

2020
Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

101 plannen behandeld, deels in 
aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

Van deze plannen werd 74% van de 
1e aanvragen ter plekke  van een positief 
advies voorzien.

Voor 1 plan brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.

Voor 26% was een wijziging nodig.

De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

2021
Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit zijn 14 plannen als vooroverleg 
behandeld.

102 plannen zijn als definitieve aan-
vragen behandeld,  deels in aanwezigheid 
van de aanvrager of ontwerper.  

Van deze plannen werd 87% van de 
1e aanvragen ter plekke  van een positief 
advies voorzien.

Voor 14 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monumenten-
advies uit.

Voor 13% was een wijziging nodig.

De voltallige commissie behandelde in totaal 

1 plan. 

2020-2021
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Energiescan voor monumenten, aantrekkelijk maatwerk voor 
een duurzame toekomst 
Ook monumenteneigenaren willen verduurzamen. Vanuit de vraag 
naar een verantwoorde verduurzaming die recht doet aan de monu-
mentale status heeft het Gelders Genootschap samen met Huis en 
Erfgoed Collectief een tool ontwikkeld, de zogeheten ‘Energies-
can’. Het doel van de energiescans is dan ook om hen op weg te 
helpen om een goede balans te vinden tussen wensen en eisen op 
het gebied van comfort en energiezuinigheid maar met behoud van 
monumentale waarden. Vertrekpunt hierbij is een bouwhistorische 
verkenning en waardenstelling. De monumenten worden daarnaast 
onderworpen aan infraroodfotografie en een EPA-berekening. 

Op basis hiervan worden vervolgens verbeteringsmaatregelen 
gezocht, die enerzijds een gunstige invloed hebben op energie-
verbruik en duurzaamheid en anderzijds de monumentale waarden 
respecteren. Hierbij is ook de terugverdientijd en de Netto Contante 
Waarde van de maatregelen berekend, om zo de financiële haalbaar-
heid te toetsen.
De resultaten uit de eerste veertig afgeronde energiescans zijn ver-
rassend te noemen. Het blijkt mogelijk om 80% van de onderzochte 
panden naar een label A of B te krijgen, met behoud van de monu-
mentale waarden en met terugverdientijden die niet veel verschillen 
van niet-monumenten. Elk monument vraagt een eigen specifieke 
historische en bouwkundige oplossing. 

1 | Met een warmtebeeld camera wordt inzichtelijk waar energieverlies optreed

Verduurzamen met behoud van monumentale waarden

Energiescan

“HET BLIJKT MOGELIJK OM 
80% VAN DE PANDEN NAAR 

EEN LABEL A OF B TE KRIJGEN.”
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Aan tafel

De commissie wisselt graag met u van 
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in 
uw gemeente. Bij voorkeur organiseren 
we daarom met u een excursie. Zo kunnen 
we ter plekke bekijken hoe het gemeen-
telijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. 
Daarnaast kunnen we tijdens een raads-
vergadering ook een toelichting geven op 

het jaarverslag. U kunt onze werkwijze het 
beste ervaren door eens aan te schuiven. 
Wij nodigen daarom alle belangstellenden 
uit om onze vergaderingen (commissie en 
mandaat) bij te wonen. We heten u graag 
welkom!

Een excursie op de fiets om ter plekke de effecten van het beleid te bekijken
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Herbestemming voormalige textielfabriek ‘De Ni-je Stoom’ te 
Bredevoort
Het complex bevindt zich ten oosten van de historische kern van het 
stadje Bredevoort. Het bakstenen hoofdgebouw werd ca. 1900 
gebouwd in opdracht van de familie H. van Eijck en Zn. Het object 
vormde een uitbreiding van het reeds bestaande textielfabriek/ weve-
rij genaamd ‘De Olden Stoom’ gelegen aan de Misterstraat 2. Het 
nieuwe fabrieksgebouw werd De Ni-je Stoom’ genoemd. In 1923 
hield de textielfabriek op te bestaan en werd het gebouw gekocht 
door W. te Gussinklo en vanaf dat moment werd een knopenfabriek 
in het pand gevestigd bekend onder de naam Dutch Button Works. 
In 1976 was men genoodzaakt om de productie te staken in verband 

met teruglopende inkomsten. Kort daarna werd er in de gebouwen 
van de fabriek een autogarage met showroom gevestigd. 
Inmiddels zijn gebouwen nogmaals op een inventieve wijze her-
bestemd als onderdeel van herontwikkeling van de bedrijfslocatie 
Bekendijk. In dat kader is het belangrijkste deel van de fabriek op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In het bakstenen hoofd-
gebouw zijn vier woningen gerealiseerd terwijl de achterliggende 
bedrijfshal met sheddaken nu onderdak biedt aan een supermarkt. 
Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om het hoofdgebouw 
weer te voorzien van de kenmerkende dakbekroning in de vorm van 
‘kantelen’. Om het verhaal van deze bijzondere plek nog beter beleef-
baar te maken is er op de ramen een door Nieuwe Weide ontworpen 
button-beeldverhaal – vanaf 1880 tot nu- aangebracht. Tevens is 
een mini-expo in het ‘Bazenhokje’ aan de zijde van de linker zijgevel 
gerealiseerd. Met deze herbestemming is een belangrijk onderdeel 
van het Achterhoekse textielverleden bewaard gebleven. Bovendien 
is Bredevoort verrijkt met meerdere woningen en een functie die een 
waardevolle bijdrage levert aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit 
van Bredevoort. 

Ontwerp | Bouwbedrijf Heijnen - De Nieuwe Weide

1 | Van textiel- en knopenfabriek naar wonen

2 | Werk in uitvoering

Industriëel erfgoed

Herbestemming voormalige  
textiel- en knopenfabriek
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