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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK 

Datum en tijdstip: 14 april 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. H. Korthorst (voorzitter a.i., Stichting Historisch Hoeflake), dhr. J. van den Brink,  dhr. 
G. van de Veen (Stichting Oud Nijkerk), dhr. J. Nobel (Stichting Stadsgezicht Nijkerk), dhr. 
L. Reijmer (adviseur welstand, Gelders Genootschap) en dhr. M. van Bleek (adviseur 
erfgoed).  
Gasten: dhr. S. Meere (gemeente Nijkerk), dhr. R. van Slooten, mw. L. Haver Droeze, dhr. 
D. Haver Droeze, dhr. W. Bomhof (gemeente Nijkerk), dhr. L. van Doeveren.  

Afwezigen:  

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De heer Van den Brink sluit staande de 
vergadering aan.  
 
Mededelingen: 
Er zijn geen mededelingen. 
 

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Muurschildering Kloosterstraat 
De heer Van Slooten (initiatiefnemer Kunstlokaal Nijkerk) krijgt het woord voor een toelichting voor wat betreft 
het plaatsen van een beschildering op de muur van de Kloosterstraat te Nijkerk. De kloostermuur bevindt zich in 
een redelijk vervallen staat, volgeklad met graffiti en leuzen, kortom niet uitnodigend. Het is de bedoeling de 
Kloosterstraat een beter aanzien te geven en te beschilderen met fraaie prenten die een context hebben met de 
stad Nijkerk. Zie als voorbeeld een soortgelijk initiatief in Breda. Spreker heeft contact gezocht met de eigenaren 
van de muur en enkele kunstenaars, waaronder Daniël van Hatert die muurschilderingen heeft geproduceerd in 
het gebied achter de oude Jumbo Supermarkt. Het plan is vervat in een document dat inmiddels in het bezit is 
van de CRK. Met dat document is hij naar de gemeente Nijkerk gegaan en inmiddels lobbyt hij al een half jaar 
langs allerlei instanties.  De eigenaren van de muur zijn akkoord met het realiseren van een kunstwerk aldaar. Ze 
geven beide te kennen wel invloed te willen hebben op hetgeen wordt gerealiseerd. Daarnaast wil hij een 
inschrijving openen voor lokale en regionale kunstenaars om hun ontwerp in te dienen. Vervolgens wordt met 
een ballotagecommissie een selectie gemaakt hoe de 45 meter lange muur is in te delen in aantrekkelijke, op 
elkaar afgestemde, kunstwerken. Streams, die een cultureel centrum heeft gebouwd in de Kloosterstraat, had 
nog de wens neergelegd om te werken binnen een thema en zodoende een visitekaartje te realiseren waardoor 
de Kloosterstraat wordt omgedoopt tot meest creatieve en culturele straat. Het is ook goed voor het toerisme 
en om meer mensen naar de binnenstad te trekken.   

De heer Van de Veen noemt het geen gewone muur, maar een muur van betekenis, daterend uit de zestiende 
eeuw, behorende bij de pastorie. De muur geeft thans een rommelig beeld met alle ongewenste leuzen. 
Bovendien heeft de muur een onderhoudsbeurt nodig: losse delen verwijderen en herstellen van deze delen om 
vervolgens een nieuwe grondlaag aan te brengen. Hij schrok eerst van het idee dat er wild artistieke uitingen 
met felle kleuren op de muur zouden verschijnen. Dat is achteraf gezien beslist niet aan de orde en daar is hij 
blij om. Als deze ontwikkeling akkoord wordt gegeven, dan dient dat te gebeuren in het historische perspectief 
van de gemeente Nijkerk. Een voorstelling zoals gemaakt door Daniël van Hatert spreekt hem aan. Mochten de 
initiatiefnemers op één of andere manier betrokken zijn bij een faillissement, dan dient de muur weer te 
worden hersteld naar de oorspronkelijke staat.     

De heer Van den Brink wijst met nadruk erop dat het een monument betreft en daar moet je voorzichtig mee 
zijn. Een schilderwerk zoals op de oude pastorie in de Holkerstraat kan een aanwinst zijn voor Nijkerk en het 
past ook in de beleidsvisie voor de binnenstad.   

De heer Reijmer kent deze vorm van street-art uit diverse steden. Meestal zijn het nooit op zichzelf staande 
uitingen. Het is belangrijk dat er een visie wordt ontwikkeld voor dit soort schilderingen, niet alleen op de 
Kloosterstraat maar ook elders in de gemeente Nijkerk, passend in de omgeving.    

De heer Nobel denkt dat er in principe kansen zijn voor een muurschildering, maar het ontwerp moet duidelijk 
een relatie hebben met de geschiedenis van de stad en/of de straat. Hij wil ook graag zitting nemen in de 
commissie om het aan te leveren werk te beoordelen.  
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De heer Meere vult aan dat thans werkzaamheden gaande zijn ten behoeve van de herinrichting van de 
Kloosterstraat. Het zou een goede aanvulling zijn dat op het moment de nieuwe bestrating erin ligt, de 
kloostermuur een opknapbeurt krijgt. Als voorbeeld van een soortgelijk initiatief wordt de transparante 
geluidswand genoemd die tal van sfeerbeelden kent van Nijkerkse taferelen. Hij hoorde suggereren om de 
gepleisterde muur weer in de oude staat op te knappen op het moment dat de initiatiefnemers ermee 
ophouden. In plaats daarvan kan hij zich voorstellen dat de kloostermuur wordt voorzien van panelen en dat 
daarop de afbeeldingen worden geprojecteerd.  

De heer Van Bleek spreekt van een monument en daarom is het van belang dat duidelijk wordt wat de 
beschildering betekent voor de karakteristiek van de monumentale muur. Indien de muur gebreken vertoont 
moet eerst worden gezorgd dat de pleisterlaag wordt hersteld. Ook de verfsoort is van belang om te voorkomen 
dat de beschildering snel slijt. Onder bepaalde technische voorwaarden is het initiatief dus denkbaar, maar wel 
met enig voorwerk en specificatie.  

De heer Van Slooten heeft eerder te horen gekregen dat de kloostermuur geen monumentale status heeft. Bij 
voorkeur is het wel gewenst dat die status wordt verleend, want daardoor kan het herstel van de muur worden 
bespoedigd. De aansporing om thans de muur alvast te herstellen vindt moeizaam weerklank bij de eigenaar. De 
eigenaar wenst aanspraak te maken op een gemeentelijke bijdrage ten behoeve van het herstel. De gemeente 
Nijkerk heeft gereageerd dat deze bijdrage denkbaar is, onder de voorwaarde dat het een monument betreft.   

Conclusie: 

De commissie staat positief tegenover het idee van een muurschildering op de kloostermuur. Dit moet wel 
gebeuren onder de door de commissie geformuleerde voorwaarden. Aandachtspunten zijn het herstel van de 
technische staat van de kloostermuur, de relatie met de omgeving, het historisch perspectief, de locatie, het 
duurzame karakter van het kunstwerk en de materialisatie. De heer Van Slooten wordt gevraagd een Plan van 
Aanpak te realiseren en dat in een volgende vergadering voor te leggen van de CRK of in de mandaatcommissie. 
De heer Van Bleek zoekt na of de kloostermuur een monumentale status heeft.      

  

4.  Herinrichting Plein 
De heer Meere is aanwezig namens de gemeente Nijkerk voor een toelichting ten aanzien van de herinrichting 
van het Plein in Nijkerk. De CRK is enthousiast over de kwaliteitsimpuls van het Plein en de aanloopstraten. Zij 
hebben een aantal kritische opmerkingen geplaatst rondom de plek van de verschillende objecten op het Plein. 
De nieuwe locatie van de Van Kluijvelantaarn op de hoek met de Nieuwstraat heeft haar instemming: hiermee 
komt de lantaarn (met sokkel) bijna weer op de historische plek. Zij zien voor het Boerenmaandagbeeld een 
prominentere plek op het Plein. Hierbij wordt gedacht aan een plek nabij de bedriegertjes op het Plein. De 
suggestie wordt gedaan om de sokkel van het beeld te verlagen zodat het ook een mogelijke spelaanleiding kan 
zijn voor de kinderen. Ook is aandacht gevraagd voor de “monumentale” traforuimte op de Koetsendijk. Deze 
kan een opknapbeurt gebruiken. Hierover zijn inmiddels gesprekken met de netbeheerder. Het bankje van Linda 
Verkaaik kan dan, als trefpunt, een plek krijgen tussen de bomenrij langs het Plein met zicht op het Plein, de 
Singel, Nieuwstraat en het Verlaat. Het open water van de Breede Beek blijft behouden, dus ook de watertrap. 
De stalen brug over de Breede Beek wordt vervangen door een nieuwe brug die aansluit op de doorgang 
richting parkeergarage De Bonte Koe.  
 

5.  Appelsestraat 25 
De heren Bomhof, Van Doeveren en Haver Droeze en mevrouw Haver Droeze zijn aanwezig voor een toelichting 
op het totaalplan voor de inrichting van het erf. In het voorjaar van 2018 is een principebesluit genomen inzake 
een aantal verzoeken van landgoed Appel. Dat betrof niet alleen de Appelsestraat 25 maar ook andere locaties 
die een samenhang vormen. Er is sprake van redelijk wat achterstallig onderhoud van het landgoed en 
daarnaast was er de behoefte van de eigenaren om het landgoed te versterken en te vernieuwen. De gemeente 
Nijkerk is ermee akkoord gegaan en er is een visie en een koepelplan opgesteld. Dat plan gaat uit van extra drie 
woningen, mits er een versterking van het groen plaatsvindt. Aan de overzijde van de A-hof is sprake van een 
kapschuur en een bakhuis. Hiervoor is inmiddels een vergunning aangevraagd om het om te zetten naar de 
functie Wonen. De nieuwe bebouwing op Appelsestraat 25 is gepositioneerd binnen het oorspronkelijke 
bouwvlak van het agrarische bedrijf op de A-hof. Een voorwaarde was het realiseren van een integraal ontwerp, 
inclusief de verkeersontsluiting, de parkeervoorzieningen en de verhouding van de nieuwbouw ten opzichte van 
de bestaande bebouwing. Dat is verbeeld in een inrichtingsschets, welke wordt getoond. Ook worden 
referentiebeelden getoond van de overgang van de es naar de tuinen.   

De heer Van den Brink begrijpt uit de inrichtingsschets dat de schaapskooi onderdeel van het plan is. 
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De voorzitter concludeert dat de routing langs de zuidkant loopt, maar het wordt niet meer benadrukt dat het 
gewenst is dat men tussen de gebouwen door naar het oosten kan wandelen. De heer Haver Droeze antwoordt 
dat via het klompenpad mensen langs de zuidkant worden geleid. Het is nooit een erg toegankelijk gebied 
geweest. Het klompenpad biedt een alternatief om van het erf te genieten, maar zonder dat het ten koste gaat 
van de privacy van de woningen. De doorgang tussen de gebouwen door wordt in de toekomst niet onmogelijk 
gemaakt.  

De heer Van de Veen vraagt naar de juridische onderbouwing om een deel van de situatie te onttrekken van de 
publieke weg, d.m.v plaatsing van bordjes met “verboden toegang” o.a. ter hoogte van de schaapskooi. 
Mevrouw Haver Droeze antwoordt dat er de wens is om het verkeer via de geschetste kant te leiden, maar het 
is niet zo dat de doorgang wordt belemmerd. Ze doet navraag, maar kan zich de wens tot privacy voorstellen. 
Aan het recht van overpad wordt evenwel niet getornd. Het is aantrekkelijk om juist vanaf die zuidkant het 
ensemble te kunnen aanschouwen. Bovenal krijgt het ecologische belang hiermee voorrang, conform de wens 
van de gemeente Nijkerk. 

Conclusie: 
De vergadering wenst meer helderheid over de juridische onderbouwing van het onttrekken van een deel van 
de publieke weg aan het openbare straatwegennet en wil weten hoe dit in de toekomst eruit gaat zien. Verder 
wil de CRK een oude situatietekening aangeleverd hebben over wat vanuit de bestaande toestand de ingrepen 
richting de nieuwe situatie. Er is voorts veel beschermd groen tussen het bestaande erf en de nieuwe 
veldschuurwoning. In ruimtelijke optiek is minder groen gewenst. De schuurtjes zouden min of meer ook 
kunnen worden gebruikt als een vorm van erfscheiding. De aanleg van een extra ontsluitingsweg langs de 
bosrand is uit historisch oogpunt ongewenst: beter kan worden gedacht aan een soort karrenpad (De heer 
Haver Droeze doet de suggestie voor grindverharding). Er zijn daarnaast nieuwe beleidsinstrumenten voor 
inrichting van erven, conform een collegevoorstel van enkele jaren geleden: het landschapsontwikkelingsplan 
‘Voor een Robuust Landschap’ en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan buitengebied. De vraag is waarom daaraan 
geen toetsing heeft plaatsgevonden. De vergadering wenst tot slot de uitwerking van de hooibergen voorgelegd 
hebben, alhoewel dit nog geen deel uitmaakt van de voorliggende plannen. Afsluitend: Goed plan waarvan de 
uitwerking geschiedt via het mandaatoverleg. 
 

6.  Slichtenhorsterweg 41 
Dit betreft de realisatie van een B&B op boerderij Nordengoed, alsmede een herinrichtingsplan voor het terrein. 
Het bestemmingsplan is inmiddels gereed, maar er is nog geen inrichtingsplan ingediend. Dat gold als 
belangrijke voorwaarde. De adviezen van de gemeente Nijkerk, de provincie en de rijksdienst zijn positief ten 
opzichte van de B&B, maar de provincie stelt dit wel afhankelijk van een accordering van de totale 
terreininrichting. Er is inmiddels een bezoek gebracht aan de locatie met een landschapsarchitect, wat zou 
moeten leiden tot een aangepast landschapsplan, maar dat is nergens meer te vinden. De beoogde hooiberg 
staat overigens nog steeds op de verdere plek.  
De CRK geeft een positief signaal af, maar dan moet nog wel de formele weg worden bewandeld. De 
planbeoordeling vindt plaats in het mandaatoverleg.  

 

7.  Centrumplan Hoevelaken 
Er lopen diverse initiatieven om de bestaande bebouwing te vernieuwen en de wegen te herinrichten. Hierbij 
wordt uiteraard gekeken naar de winkels maar ook woningbouw is een belangrijk onderdeel van de 
modernisering. Er ligt nog geen beeldkwaliteitsplan. De CRK is benieuwd naar het toetsingskader van de 
bouwplannen. De heer Reijmer heeft hierover telefonisch consult gepleegd met de wethouder. Hierop is nog 
geen antwoord ontvangen. Het voorstel is om door het centrum te gaan wandelen met diverse 
belanghebbenden om te kijken welke krachten aanwezig zijn en wat nodig is om het centrum van Hoevelaken 
aan te passen. Het is inmiddels wel duidelijk dat diverse panden worden opgekocht om er appartementen van 
te maken.  
 

7a. Knooppunt Hoevelaken 
Rijkswaterstaat pakt het knooppunt Hoevelaken aan en verbreedt de aansluitende delen van de A28 en A1. 
Belangrijke doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de 
omgeving. Dit gebeurt onder andere door het invullen van regiowensen vanuit de betrokken gemeenten en 
provincies. De CRK wenst op de hoogte te worden gesteld van de stand van zaken door Darja Boers (Adviseur 
Omgevingsmanagement). Er zijn drie data voorgesteld. Dit wordt afgestemd via de voorzitter. Henk korthorst zal 
mogelijk met Nettie van Doorn de CRK vertegenwoordigen. 
 

8.  Ingekomen en uitgegane stukken 
Ter opvolging van mevrouw Hofstede worden gesprekken gevoerd met twee kandidaten. Beide hebben geen 
gemeentelijke achtergrond. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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9.  Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Plein 2, Coava: er worden diverse bestaande reclames verwijderd van het oude pand van Princesse en er blijven 
twee reclames over. De drie uitingen op de voorgevelruit zijn uit welstandsoptiek niet problematisch, maar de 
vraag doet zich voor waarom één reclame-uiting niet volstaat op de ruit. 
Vetkamp 23: Dit betreft een uitbreiding aan de achterzijde van de Hospice. Dit plan is mogelijk, maar er is nog 
aandacht nodig voor de dakramen en het tussenlid. Ondertussen betreffen het nu wel erg veel aanbouwen en 
bijgebouwen. 
Nieuwstraat 17: Verhoging van boerenschuur om er een appartement in te maken. Om de hogere kap te 
maskeren wordt voorgesteld om ook de kap van het afgeplatte schilddak te verhogen. Vanuit het punt van 
cultuurhistorie is gezegd dat er geen bezwaar bestaat tegen een appartement in de schuur, maar het verhogen 
van de kap levert “een kind met waterhoofd” op. Dit wordt overlegd met de stedenbouwkundige.  
  

10. Nieuwe adviescommissie 
Het gemeentebestuur buigt zich over een instellingsbesluit voor een nieuwe adviescommissie. Er zijn daarin drie 
stappen te onderscheiden. De eerste stap is inmiddels afgerond: het uitgebreid interviewen van een aantal 
leden van het college van B&W en een aantal betrokken ambtenaren. Van daaruit wordt gewerkt aan een 
kompas die aangeeft welke kant de gemeente Nijkerk opgaat voor een adviescommissie. Het is de bedoeling om 
dit in de maand mei te bespreken met een groot aantal stakeholders. Op het moment dat het kompas gereed is, 
dan wordt dit besproken met de gemeenteraad middels een consulterende bijeenkomst in juni 2021.     

 

11 Verslag vorige vergadering d.d. 25 januari 2021 
Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 
Er is inderdaad nog niet gesproken over Slichtenhorsterweg 24. De betreffende ambtenaar wordt gevraagd naar 
de stand van zaken. 

Het gespreksverslag van het overleg tussen de CRK en de wethouder blijft intern. 
 

12 Rondvraag 
De heer Nobel wil ten aanzien van het Centrumplan Hoevelaken voorstellen om een brief te sturen naar het 
gemeentebestuur. Daarin moet komen staan dat wordt gekozen voor een integrale aanpak voor de bebouwing 
en er sprake is van een toetsingskader. Dat moet voorgelegd worden aan de CRK. Het lijkt de vergadering 
verstandig om in dit stadium nog even te wachten en te bezien wat de “wandeling” in Hoevelaken met de 
wethouder oplevert. 
De voorzitter heeft begrepen dat er een herinrichtingsplan ligt voor Huize Hoevelaken. De heer Van Bleek meldt 
dat er een nieuwe eigenaar is, die ook plannen heeft voor de omringende bebouwing. Met de Rijksdienst en de 
provincie is de locatie bezocht. Ten aanzien van de landschappelijke inrichting is aanbevolen om een goede 
adviseur in te schakelen. Wijziging van de huidige aanplant is vergunningplichtig. De bouwkundige elementen 
worden nader voorgelegd in het vooroverleg. Er zijn tot dusver nog geen plannen ingediend. 
De heer Van den Brink doet navraag bij de betreffende ambtenaar inzake het koersdocument voor de 
Omgevingsvisie.    
 

13 Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CRK wordt gehouden op 19 mei 2021. 

 

14 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.44 uur. 

 

 


