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Concept- VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 

NIJKERK  

Datum en tijdstip: 25 januari 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. H. Korthorst (Stichting Historisch Hoeflake, voorzitter a.i.), dhr. J. Nobel (Stichting 
Stadsgezicht Nijkerk), dhr. L. Reijmer (adviseur welstand, Gelders Genootschap), dhr. G. 
van de Veen (Stichting Oud Nijkerk) en mw. J. Hofstede (adviseur)  
Gasten: dhr. A. van der Laan, dhr. J.J. Grobben, dhr. H.R. Timmer, dhr. R. van der Velden, 
dhr. T. Bullens, dhr. H. Bosch, dhr. A. Meijer, mw. A. Hoitinga en dhr. W. Gerritsen 

Afwezigen: Dhr. J. van den Brink, dhr. M. van Bleek 

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

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

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet een ieder welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de 
heren Van den Brink en Van Bleek. Er zijn geen mededelingen. 
 

2.  Vaststelling agenda 
Aan de vergaderagenda worden toegevoegd:  
- Muurschildering Kloosterstraat te Nijkerk 
- Bouwen woning Slichtenhorsterweg 24 te Nijkerk 
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 

3.  Project Bentinck -  Bruins Slotlaan 67 
Hierbij zijn aanwezig de heren Grobben, Van der Velden, Gerritsen en Van der Laan.  

De heer Grobben licht de stand van zaken toe omtrent de bebouwing van de omgeving van de Meubel- en 
Tapijthal op de Bruins Slotlaan 67, waarop thans de bestemming detailhandel rust. Het betreft de bouw van 
circa 47 woningen, ontwikkeld door Giza Vastgoed bv en Bouwbedrijf J. Timmer. Inmiddels is er een 
stedenbouwkundig plan opgesteld voor de herontwikkeling naar woningbouw. Van die woningen zullen er 
twintig beneden-bovenwoningen worden en 27 woningen worden rij- en hoekwoningen. Op het terrein komt 
een groen binnenterrein, met parkeervoorzieningen aan de randen van het woongebied. Zestien woningen 
worden gebouwd met de insteek van sociale woningbouw. Negentien woningen komen in het dure segment te 
liggen en de rest in het lage en hoge segment. Het achterliggende terrein is bestempeld als Groen, 
Maatschappelijk en Verkeer en worden gebruikt door vier bewoners van de Schrassertstraat. De grond grenst 
aan hun achtertuinen. Het gebruik van deze grond als dierenweide, eigendom van de gemeente Nijkerk, wordt 
beëindigd. Het plan valt binnen de doelstellingen voor het Havenkomgebied en voldoet aan de vereisten vanuit 
de Woonvisie. Het college van B&W heeft inmiddels een positief besluit over dit bouwplan genomen. Een aantal 
aandachtspunten: milieutechnisch wordt er nog naar gekeken, er komt groencompensatie, gedegen 
erfscheidingen en er worden in de lijn van een afdoende parkeerbalans extra parkeervoorzieningen toegevoegd.   

De heer Van der Velden licht de woningbouwplannen, veelal met een rug-aan-rugverkaveling, toe.  

De heer Reijmer stelt dat nog iets meer rekening kan worden gehouden met het duurzaamheidskarakter van het 
bouwplan. Het binnengebied zou wellicht wat minder co2-belastend kunnen worden gemaakt in de uitwerking. 
Qua stedenbouwkundige inrichting wordt zorgen gemaakt over de parkeervoorzieningen in het gebied tussen 
het bedrijfsgebouw en de Schrassertstraat die naar buiten worden gedreven. Dat is waarschijnlijk de weerslag 
van het grote aantal woningen in het bouwprogramma. De verhouding van bouwvolumes, verharding voor 
parkeervoorzieningen en groen loopt mank. Die buitenrand zou anders kunnen worden vormgegeven.  

De heer Van de Veen wenst afstemming qua kleur van de dakpannen met de bestaande pannendaken. 
Aandacht verdient vervolgens een watergang door het gebied. De geitenweide gaat verdwijnen en er is weinig 
groencompensatie voor de aangrenzende bewoners van de Schrassertstraat. Mogelijk kan worden overwogen 
om meer te bouwen in de trant van tiny houses, lijn van het sociale karakter van de buurt. Antwoord: in het 
groene binnenterrein keert mogelijk een geitenweide terug. 

De heer Nobel kan zich voorstellen dat wellicht nog iets wordt geschoven met een blok van vier woningen in de 
zuidoosthoek, waardoor een andere inrichting van de buitenruimte kan ontstaan. 

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert in principe positief over de opzet van het concept bouwplan. Zodra 
het bouwplan definitief is, wordt het nogmaals voorgelegd aan de commissie.   
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4.  Oude Barneveldseweg 
Hierbij zijn aanwezig de heren Grobben, Van der Laan en Bullens  

De heren Grobben en Bullens lichten de bouw- en verkavelingsplannen toe. Op de woningbouwlocatie aan de 
Oude Barneveldseveld worden 165 woningen gerealiseerd, meer dan in de oorspronkelijke planopzet. De 
toename van het aantal woningen heeft een beperkt verdichtend effect, aangezien nu ten opzichte van de 
eerdere proefverkaveling wordt voorzien in meer kleinere wooneenheden. In de programmering wordt extra 
aandacht besteed aan de woningbouwbehoefte van starters en senioren. Hierbij wordt in de zuidelijke helft van 
het plangebied met name gedacht aan realisatie van grondgebonden woningen (twee lagen met kap) en 
kleinschalige appartementen (drie lagen) en is in de noordelijke helft van het plangebied meer sprake van 
gestapelde bouw (appartementen, maximaal vier lagen met een kap). Het voornemen is om deze maximale 
bouwhoogte richting het zuidelijke plangebied verder af te laten lopen naar maximaal drie lagen met een kap, 
dusdanig dat hiermee aangesloten wordt bij grondgebonden woningen. Hiermee voorziet het totale programma 
in de behoefte van starters, (doorstroom)gezinnen en senioren. Tien procent van de programmering bestaat uit 
woningen die in het bijzonder geschikt zijn voor senioren. Hierbij is het voornemen om diverse appartementen 
en nul-trede woningen op te nemen in de programmering van het plan en worden twee-onder-één-
kapwoningen en vrijstaande woningen naar wens uitgerust met een volledig woonprogramma op de begane 
grond. Specifiek voor senioren wordt er aanvullend, via de creatie van een ontmoetingsruimte in de plint van 
een appartementengebouw, voorzien in de behoefte aan een veilig thuis. Deze inbreidingslocatie ontwikkelt 
zich tot een woningbouwlocatie met aandacht voor de overgangszone tussen stad en landschap. De groene en 
blauwe hoofdstructuren uit de eerdere planopzet, met de houtwallen en de groen/blauwe bufferzone blijven 
ook binnen de nieuwe planopzet gehandhaafd. Er wordt een structuur van houtwallen gerealiseerd, aan de 
hand van bestaande en nieuwe bosschages, die de oorspronkelijke verkavelingsstructuur van het gebied volgen. 
De houtwallen zijn oost-west georiënteerd en zorgen daarmee voor een groene ritmering langs de Oude 
Barneveldseweg en delen zodoende het woongebied op in groene kamers. Aan de westzijde van het plangebied 
wordt een buffer van groen en water gecreëerd, om een zachte overgang naar het bestaande woongebied vorm 
te geven. Dankzij versterking van de landschappelijke structuren wint het woongebied aan natuurwaarde. Aan 
de oostzijde wordt vanuit het plangebied een hoogwaardige overgang gerealiseerd richting de Oude 
Barneveldseweg en het buitengebied van Nijkerk. De bebouwing in het plangebied oriënteert zich hier met een 
voorzijde naar de weg en er wordt een groene berm met bomen gerealiseerd, afgewisseld door de houtwallen 
die haaks op de weg staan. Er wordt ingestoken op nul-op-de-meter en er volgt nog een duurzaamheidsvisie.   

De heer Reijmer merkt op dat het verhaal vooral van binnenuit naar buiten wordt verteld - van een 
landschappelijke structuur naar het landschap toe –, maar met de zonnestand lijkt geen rekening te zijn 
gehouden. Verdichting ligt op de loer: Vragen worden gesteld bij het gewenste beeld, de parkeervoorzieningen 
en het volume van de appartementen en of de groenstroken voldoende draagvlak hebben om het landelijke 
karakter te waarborgen. Ten aanzien van de uitstraling naar het buitengebied wordt nog een te terughoudende 
positie ingenomen. Er ligt een uitdaging om ter afronding en markering van de stadsrand er echt een groene 
begrenzing te ontwerpen met een goede overgang richting het buitengebied.  

De heer Van de Veen noemt het een zorgvuldig plan dat mooi matcht met de omgeving. Hij heeft vragen over 
de parkeervoorzieningen en ontsluiting aan de westkant (tegen de Hazelaarshof) en is blij met een 
duurzaamheidsvisie. De ontsluiting van de verkeerstromen baart hem zorgen. Het wordt tijd daadwerkelijk te 
kijken naar een nieuwe adequate oostelijke ontsluiting van Nijkerk.   

De heer Nobel ziet niet direct een goede overgang naar het open weidse uitzicht van het buitengebied. Verder is 
het bouwplan redelijk ver verwijderd van het stadshart en winkelcentrum Paasbos en de angst wordt 
uitgesproken dat ouderen, die meestal opteren voor een plek dichtbij de voorzieningen, het geen aantrekkelijke 
locatie vinden. Ook wordt een trapveldje gemist voor de jeugd. 

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert in principe positief over de opzet van het concept bouwplan. Zodra 
het bouwplan definitief is, wordt het nogmaals voorgelegd aan de commissie.   

5.  Havenkom 
Hierbij zijn aanwezig mevrouw Hoitinga en de heer Meijer.  

Mevrouw Hoitinga en de heer Meijer lichten het plan informatief toe. Het betreft fase 1a van het 
Havenkomplan, de huidige locatie van het stadhuis. Deze plek wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie met een 
gevarieerd aanbod aan woningen, rekening houdend met de omliggende bedrijven. Het historisch gedeelte van 
het stadhuis blijft een trouwlocatie en wordt mogelijk aangevuld met een andere functie. Er zijn inmiddels 
ruimtelijke kaders vastgesteld, maar het betreft nog geen uitgewerkt plan. In navolging van het plan van 2017 is 
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door een ambtelijke werkgroep de kaderstelling bepaald. Met de omgeving en klankbordgroep wordt het 
project de komende tijd uitgewerkt. Dat betekent dat een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitskader 
wordt ontwikkeld. Er zijn verschillende programma’s mogelijk voor de woningbouwopgave: grondgebonden 
woningen en appartementen in maximaal drie lagen. Aan de zijde van de Breede Beek zal gekozen worden voor 
een wat kleinere schaal en maatvoering. Een belangrijke kader is dat het geheel moet passen bij de omgeving 
van de binnenstad en het niet contraheert met het historische stadhuis. Het parkeren voor de bewoners 
gebeurt op een terrein (met binnentuin) achter de woningen en het bezoekersparkeren vindt plaats op het 
huidige parkeerterrein. Voor wat betreft de buitenruimte wordt qua materialisering aangesloten op de huidige 
inrichting van de binnenstad en de historische context van het oude stadhuis. De huidige bomen rondom het 
stadhuis kunnen worden behouden. In een volgend overleg van de CRK worden de uitgewerkte bouwplannen 
met een beeldkwaliteitsplan nader voorgelegd. Voor wat betreft geur en fijnstof worden de vereiste 
onderzoeken uitgevoerd en opgenomen in het bestemmingsplan. Het is dus nog niet zo dat de stank en 
geurcirkels met veevoerproducent ABZ zijn verdwenen. Woningbouw is alleen mogelijk wanneer dit juridisch is 
toegestaan. 

Het is een goede keuze dat wordt gekozen voor een bescheidenere maatvoering voor de woningbouw aan de 
zijde van de Breede Beek en aansluiting wordt gezocht met het stadse karakter van de binnenstad. Het wordt 
betreurt dat het plan wordt opgeknipt en een doorzicht naar de rest van het plan ontbreekt.  

Onder dit deel van het gemeentehuis ligt een kelder waarvan een groot deel in gebruik is als gemeentearchief 
en archieven van Stichting Oud Nijkerk. Ook is er nog een noodbestuurspost (atoomkelder). Momenteel wordt 
door de gemeente i.s.m. de Stichting Oud Nijkerk onderzoek gedaan naar de toekomst van de archieven. Eén 
suggestie is om de kelder te behouden en daar bovenop te bouwen. De vergadering wenst de atoomkelder te 
behouden. Bekeken wordt of deze herbruikbaar is.  

Tot slot is aandacht nodig voor het rolstoelgebruik in het oude stadhuis. 

6.  Hoevelakense bos 
Er is 17 december jl. een informatiebrief ontvangen inzake de herinrichting van de Nijkerkerstraat, vanaf het 
Hoevelakense Bos tot en met restaurant Feefa. Er vindt natuurcompensatie plaats en een reconstructie van het 
knooppunt Hoevelaken. Verder is sprake van een nieuwe ontwikkeling voor het oostelijk en westelijk deel van 
de Nijkerkerstraat met woonwerkkavels. Mevrouw Hofstede verwijst naar de inhoud van de 
raadsinformatiebrief. Verder is er geen nadere informatie. De vergadering meent dat er uiteraard 

natuurcompensatie dient plaats te vinden en hij stelt voor bij B&W schriftelijk aan te dringen op een beleid 
dat waarborgt dat de nauurcompensatie binnen de gemeentegrenzen geschiedt, bij voorkeur nabij 
het Hoevelakense bos. 
 

7.  Appelsestraat 25 
Er is gevraagd om een inrichtingsplan voor hele gebied rondom de A-hof. In overleg met de wethouders is de 
communicatie over Appel aan de orde geweest. Het komt erop neer dat - in de ogen van de wethouders - door 
de eigenaar geen stap kan worden gezet, zonder dat de gemeente eraf weet en er goedkeuring aan hecht. Zodra 
de concrete aanvraag binnen is, zal de CRK zich erover buigen. 

 

8.  Bronswerk 
In december heeft een presentatie plaatsgevonden voor woningbouw op het Bronswerkterrein. De vergadering 
vraagt zich af waarom op deze locatie niet hoger kan worden gebouwd. De locatie leent zich immer uitstekend 
voor de bouw van appartementen. De heer Van der Laan antwoordt dat dit mogelijk in tegenspraak is met 
onder meer een goede parkeerbalans.  

 

9. Kerkplein 
De heer Reijmer (mandaathouder) meldt dat de ontwikkelaars naar aanleiding van de positief verlopen 
vergadering van november meer de diepte in zijn gegaan met de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik 
om de kwaliteit van het plan verder op te krikken. Het plan is bijna vergunningsgereed.  
 

9a. Muurschildering Kloosterstraat te Nijkerk 
De vergadering meent dat de historische muur van de Kloosterstraat neutraal dient te blijven, dus zonder 
muurschildering. Het is ondenkbaar dat op een dergelijk bouwwerk een muurschildering wordt gerealiseerd. 
Mocht er onverhoopt toch worden gekozen voor een muurschildering, dan moet er een verbinding zijn met de 
historische context van de gemeente Nijkerk. Het onderwerp wordt besproken in de vergadering van CRK d.d. 3 
maart 2021.   
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9b. Bouwen woning Slichtenhorsterweg 24 te Nijkerk  
Dit onderwerp is niet behandeld. 

10. Ingekomen/uitgegane stukken 
De volgende stukken zijn ingekomen: 

- Reclame-uitingen Smitspol St. Natuur- en Milieuzorg NW-Veluwe 

- Afschrift brief B&W d.d. 4-1-2021 inzake Meinskamp. 

Uitgegaan:  

 - Vergaderschema CRK 2021. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg d.d. 24 november 2020, 22 december 2020, 5 januari 2021 en 19 januari 
2021 worden ter kennisgeving aangenomen. 
 

12. Terugkoppeling wethoudersoverleg 
Van het gesprek met de wethouders wordt een verslag gemaakt. Dwars door alle thema’s heen klonk het geluid 
en behoefte van de CRK om op de hoogte te zijn van alle actuele ontwikkelingen. De wethouders hebben de 
wens uitgesproken dat er een nader overleg volgt over de verwachtingen die ze hebben over CRK. Het gaat dan 
niet alleen over de inhoudelijke kant, maar ook de toonzetting over hoe de CRK oordeelt en communiceert. De 
wethouders menen dat de CRK een onmisbare schakel is in de keten hoe Nijkerk zich verder moet ontwikkelen. 
Er wordt daarnaast meegedacht hoe de nieuwe adviescommissie eruit moet zien. 
 

13.  Verslag vorige vergadering d.d. 4 november 2020 
Catharinastraat 18 wordt gewijzigd in het adres Langestraat 18. 
Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging vastgesteld. 

 

14. Jaarverslag 2020 CRK 
Aan de afronding van het jaarverslag wordt gewerkt. Vanuit de mandaatcommissie wordt concreet 
cijfermateriaal aangeleverd door de heer Reijmer, mede aangevuld met een voorwoord waarbij hij put uit eigen 
ervaring. Op verzoek van de heer Nobel wordt voorgesteld om 50 exemplaren van het jaarverslag op papier 
gedrukt. 

 

15. Rondvraag 
Geen. 
 

16. Afscheid Jenny Hofstede. 
Dit was de laatste CRK-vergadering voor Henny Hofstede, de adviseur cultureel erfgoed van de gemeente. Ze 
dankt iedereen voor de geleverde inzet op het gebied van de Nijkerkse cultuurhistorie. Zij verhuist naar 
Nijverdal en de afstand tot Nijkerk wordt daarbij te groot. De voorzitter zegt vooral haar professionaliteit en de 
rust die zij uitstraalt te zullen missen. Haar wordt dank gezegd voor het werk in het afgelopen jaar.   

 

17. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 16.45 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 3 maart 
2021 om 14.00 uur. 

 

 


