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Ruimtelijke kwaliteit bereik je 
samen
In het jaarverslag over 2018 wil ik u graag meenemen in een verhaal over 

timing. Het afgelopen jaar is een zeer interessant jaar geweest waarin ik 

op veel verschillende manieren betrokken ben geweest vanuit mijn rol als 

stadsbouwmeester om inbreng te leveren in de ruimtelijke kwaliteit bij de 

ontwikkeling van bouwprojecten. Welstand is al geruime tijd niet meer de 

“toetsing achteraf” of een plan voldoet aan criteria die in de welstandsnota 

zijn geformuleerd. Het belangrijkste deel van mijn inbreng zit inmiddels aan 

de voorkant van het proces. Ik merk dat de effectiviteit van mijn inbreng sterk 

toeneemt naarmate ik verder vooraan in het proces van planontwikkeling 

zit. Een prettig bijeffect is dat voor de initiatiefnemer geldt dat processen ook 

veel soepeler gaan, waarbij duidelijkheid vooraf als prettig wordt ervaren. 

Goede timing is dus van belang! In 2018 is goed gebruik gemaakt van het 

welstandsspreekuur. Iedere donderdagochtend worden plannen in een vroeg 

stadium besproken met aanvragers. Dat kunnen bewoners zijn die hun eigen 

woning willen veranderen tot ontwikkelaars die een gebied gaan ontwikkelen. 

Ook is het spreekuur bedoeld voor mensen die naar aanleiding van een negatief 

welstandsadvies op zoek zijn naar een passend alternatief plan. Ik help hen 

daarbij. Daarnaast heb ik overleg met vergunningsverleners die mij verschillende 

vragen kunnen voorleggen over aankomende vergunningsaanvragen. Indien 

nodig kan een aanvraag dan aan de hand van een telefoongesprek tussen de 

betreffende ambtenaar en de aanvrager op het goede spoor worden gezet. 

Steeds vaker komen ook projectleiders en 

stedenbouwkundigen op mij af met het verzoek om mee 

te denken over hoe een initiatief het beste begeleid kan 

worden. In dit jaarverslag laat ik aan de hand van vijf 

verschillende voorbeelden zien hoe dat in zijn werk kan 

gaan en welke rol timing daarin heeft. Ik wens u veel plezier 

bij het lezen van dit jaarverslag.

Robin Veenink, Stadsbouwmeester
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In Hengelo werkt Robin Veenink als stadsbouwmees-

ter. De binnengekomen plannen worden dagelijks 

beoordeeld via het Omgevingsloket. Wekelijks is er 

op donderdag een gemeentebezoek voor reguliere 

bouwplannen met spreekkuur waar ook uitgebreid 

met initiatiefnemers en ontwerpers overlegd wordt. 

Voor bijzondere ontwikkelingen wordt maatwerk 

geleverd. Hiervoor worden extra overleggen, bezoe-

ken ter plekke of schetssessies gepland. 

In de grafiek zijn het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een 

vooroverleg aanvraagt. Dit heeft als voordeel 

dat er al een beoordeling kan plaatsvinden in 

een vroeg stadium zonder dat plannen al volle-

dig zijn uitgewerkt. 

Veel plannen krijgen vervolgens een positief 

advies in het vergunningstraject. Een deel van 

de adviezen is in eerste instantie afwijzend, 

omdat het niet aan het gemeentelijk beleid 

voldoet. Deze adviezen worden altijd besproken, 

veelal tijdens het spreekuur of telefonisch. Een 

groot deel van de plannen kunnen na dit overleg 

alsnog positief afgedaan worden. 

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 254 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

175 plannen direct van een positief advies voorzien

145plannen van een afwijzend advies voorzien

23 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

11 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Het oude Vereenigingsgebouw van Stork heeft 
een lange geschiedenis gehad waarbij in het 
supervisieteam Hart van Zuid en de werkgroep 
erfgoed veel energie is geïnvesteerd in het bege-
leiden van de transformatie van het monument. 

Als stadsbouwmeester ben ik in 2018 toegetreden 

aan het supervisieteam en heb vanaf dat moment 

pas kennis gekregen van de planontwikkeling. Op 

dat moment was de ruimtelijke hoofdopzet van de 

nieuwe bouwmassa’s al bepaald. Dat signalerend heb 

ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 

betrokken begeleiders van deze ontwikkeling te wijzen 

op het belang van architectonische afstemming van de 

geplande nieuwbouwuitbreiding aan het monument. 

Tot mijn spijt ben ik ondanks dat pas betrokken geraakt 

bij de planontwikkeling nadat de samenwerking tussen 

de werkgroep erfgoed en de initiatiefnemer spaak is 

gelopen. Op dat moment was mijn rol om de ontwikke-

ling weer in beweging te krijgen.

 Gelukkig nog ruim voor de indiening van de aan-

vraag voor de omgevingsvergunning heb ik nog de 

gelegenheid gehad om samen met de gemeentelijke 

erfgoedcommissie, een afgevaardigde van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de architect van 

de transformatie van het Vereenigingsgebouw het plan 

in verschillende sessies te begeleiden naar een niveau 

waarbij de samenhang tussen het monumenten de 

nieuwe uitbreiding naar mijn tevredenheid op orde is 

gebracht. 

Vereenigingsgebouw
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In de nieuwe wijk Dalmeden heeft een groep 
mensen in de vorm van collectief particulier 
opdrachtgeverschap het initiatief gestart om op 
een stuk grond 29 woningen te bouwen.  

Een deel van de woningen is grondgebonden en 

een deel is gestapeld. Mijn eerste kennismaking 

met dit project was dat ik tekeningen onder ogen 

kreeg waarbij de stedenbouwkundige niet meer 

wist hoe hij dit verder moest begeleiden. De 

vorm die het complex op dat moment had was 

inderdaad reden tot zorg. Ik heb aangegeven dat 

ik zo snel mogelijk met de architect en de woord-

voerder van het collectief aan tafel wou zitten 

om in een gezamenlijk overleg te verkennen op 

welke wijze dit plan bijgestuurd kon worden. 

Dat heeft geresulteerd in een proces waarbij het 

ontwerpproces stap voor stap is begeleid. Het 

begin was het benoemen van het ruimtelijke idee 

(een Franse chateauboerderij) en het opzetten 

van een ruimtelijk model voor de bouwmassa’s 

op de kavel, nog zonder architectuur. Vanaf het 

moment dat hier een goed bruikbaar concept was 

ontstaan hebben we in een gezamenlijk overleg 

referentiebeelden gebruikt om het ruimtelijke 

model met beelden “aan te kleden”. Daarna 

hebben we daaruit de architectonische principes 

en uitgangspunten geformuleerd. 

Op basis daarvan kon het plan nu architectonisch 

vorm worden gegeven en daar waar nodig 

worden bijgestuurd.  De woordvoerder van het 

collectief heeft met veel energie prettig met de 

stedenbouwkundige en mij samengewerkt en 

heeft aangegeven blij te zijn met de hulp die hij in 

dit proces heeft gekregen.

CPO Dalmeden
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De Hengelose Es is van oudsher een stempelwijk 
die vele architectuur- en stedenbouwstudenten 
van studieboeken kennen. Van de Broek en 
Bakema heeft een model voor stempelwijken 
ontwikkeld zie zich laat uitleggen als een “fami-
liemodel’’ waarbij hoogbouw, middelhoogbouw 
en grondgebonden woningen gezamenlijk (als de 
leden van een gezin) de wijk vormen. 

De wijk Hengelose Es ligt op een prachtige locatie aan 

een park en relatief dicht bij de binnenstad van Hengelo. 

Vanwege schimmelproblematiek  zijn de grondgebon-

den woningen gesloopt. De hoogbouw en een deel van 

de middelhoogbouw kon bewaard worden. Het was 

van begin af aan voor de betrokken ontwikkelaar en 

de gemeente duidelijk dat de wijk geen standaardwijk 

kon worden: de aanwezigheid van de hoogbouw gaf 

aanleiding om op zoek te gaan naar een “formule” voor 

de wijk die aan zou slaan bij een specifiek publiek. De 

ontwikkelaar heeft haar afdeling conceptontwikkeling 

een aantal zgn. “pressurecookersessies” laten optuigen 

waarbij alle ruimtelijke disciplines van de gemeente en 

de woningbouwvereniging en Het Oversticht werden 

betrokken. In een aantal intensieve sessies is gezamen-

lijk gezocht naar het beoogde karakter van de wijk en 

de ruimtelijke hoofdopzet daarvan. 

Wat ik met name interessant vond in deze opzet is dat 

de ontwerpende partijen geleidelijk in het proces de 

ruimtelijke vertaling steeds concreter konden maken 

waarbij het landschappelijke deel en de inrichting van 

de openbare ruimte integraal werden meegenomen. 

Door mijn vroege betrokkenheid en inbreng in dit 

proces  kon ik in de vervolgstappen de continuïteit en 

samenhang tussen de verschillende stappen en onder-

delen in de ontwikkeling van de wijk goed bewaken en 

daarnaar sturen. 

De nieuwe Hengelose Es
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Het Heemaf-terein is één van de meest bijzon-

dere plekken in de stad. Het terrein was bebouwd 

met fabriekshallen en kantoren langs de 

Bornsestraat. Na de sloop aan het begin van deze 

eeuw zijn het uit 1939 stammende “de locomo-

tief” van architect Dirk Roosenburg en de eerste 

Hengelose elektriciteitscentrale bewaard geble-

ven. Op iets meer afstand van de Bornsestraat 

ligt het parkje met het fundament van het Huys 

Hengelo en de locatie wordt geflankeerd door 

een monumentale begraafplaats. Binnen deze 

bijzondere en waardevolle context grenst deze 

locatie aan de Bornsestraat die een belangrijke 

gezichtsbepalende invalsweg van Hengelo is. 

Voor deze plek heeft een ontwikkelende partij de 

gemeente benaderd om zorgappartementen te 

ontwikkelen, waarbij naast het vullen van de lege 

plek met nieuwbouw ook de leegstaande eerste 

Hengelose elektriciteitscentrale zou worden 

herbestemd als onderdeel van deze ontwikkeling. 

De projectleider van de gemeente heeft mij 

benaderd met de vraag hoe ik bij de advisering 

betrokken kon worden. Ik heb voorgesteld om 

deze complexe opgave van begin af aan integraal 

te benaderen vanuit de disciplines erfgoed, 

stedenbouw en welstand. 

Er zijn daaropvolgend sessies georganiseerd 

waarbij de ontwikkelaar met zijn architect aan de 

gesprekstafel zat met een afvaardiging van de 

erfgoedcommissie, een stedenbouwkundige van 

de gemeente en ik. Zo is in gezamenlijke afstem-

ming een ruimtelijk model ontstaan waarbij de 

ruimtelijke relaties tussen de verschillende onder-

delen van het gebied en het plan als basis hebben 

gediend. Het ontwerp heeft nog geen vorm 

gekregen, maar met het juiste ruimtelijke concept 

bestaat er een goede basis voor een passende 

uitwerking voor de stedenbouwkundige opzet, de 

architectuur en de juiste omgang met de monu-

mentale waarden. 

Heemaf-terrein
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Eén van de meest beeldbepalende ontwikkelin-

gen voor de stad Hengelo is de oprichting van het 

Hijschgebouw op de Markt. Met het herbouwen 

van een verkleinde uitvoering van deze verloren 

gegane fabriekshal van Stork wordt een impuls 

gegeven om publiek programma toe te voegen 

aan een over het algemeen te leeg ervaren 

Marktplein. Het Hijschgebouw wordt hierbij als 

metafoor ingezet om de collectieve geschiedenis 

voelbaar te maken. Ik haal deze ontwikkeling 

aan omdat met de voorgaande voorbeelden in 

gedachte tot mijn grote spijt ik niet betrokken 

ben bij de voorbereiding van de prijsvraag en 

begeleiding van het gekozen plan. Ik merk in 

mijn werkomgeving dat er onrust en discussie 

heerst over het concept om een gebouw uit 

de Hengelose industriële geschiedenis op een 

andere, publieke plek op te richten. Tegelijkertijd 

ben ik mij ervan bewust dat bij deze ontwikkeling 

al vele stations gepasseerd zijn. De vraag is of 

mijn bijdrage bij deze ontwikkeling nog zinvol 

kan zijn vanuit mijn hoedanigheid als stadsbouw-

meester van uw gemeente. 

Hijschgebouw op de Markt
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Het werk van Het Oversticht wordt vaak 
geassocieerd met termen als ‘mooi’ en 
‘lelijk’, want smaken verschillen nu eenmaal. 
En waarom kan een oplossing op de ene locatie 
wel en op een andere locatie niet? Dat heeft 
vooral te maken met de context (omgeving 
van een gebouw) en met de ambitie van de 
gemeente. Daarvoor is er welstandsbeleid 
ontwikkeld. Het doel van deze advisering is 
om de omgevingskwaliteit van onze woon- en 
werkomgeving te behouden en te versterken.

De context van Wel-stand
Wie gaat (ver)bouwen krijgt meestal te maken 

met ‘de welstand’. De term ‘welstand’ heeft te 

maken met de vraag of een gebouw WEL staat, 

in zijn omgeving. Dat het rekening houdt met de 

(bebouwings)kenmerken van een buurt of wijk. 

Daarbij is het zeker niet zo dat er een eentonig 

of saai straatbeeld moet ontstaan. Het gaat om 

samenhang tussen bepaalde aspecten of een 

bepaalde stijl. Voorbeelden zijn historische bin-

nensteden en wijken met een architectuur uit een 

bepaalde periode zoals de jaren ’30 wijken of met 

een bepaald architectuurthema.

Daarnaast gaat het over het ‘wel staan’ van een 

bouwwerk op zichzelf. Gebouwen hebben vanuit 

diverse ontwerpstijlen en tradities een zekere 

logica: een logische samenhang tussen bijvoor-

beeld vorm, detail en materiaal. Kortom welstand 

en omgevingskwaliteit zijn meer dan een discus-

sie over mooi en lelijk. Het bewaakt en stimuleert 

architectuur die aansluit op de omgeving en het 

liefst er nog iets aan toe voegt.

De waarde van Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit draagt bij aan 
waardestijging van vastgoed
Omgevingskwaliteit is niet vanzelfsprekend. 

Sterker nog: als je niets doet, verdwijnt ze 

vanzelf.  Het is niet realistisch om mensen en 

bedrijven met particuliere of private belangen 

de  verantwoordelijkheid te geven over collec-

tieve of publieke belangen. In de omgevingswet 

krijgen gemeenten een zorgplicht voor de 

kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving. 

Waaronder de taak om te zorgen voor een goede 

omgevingskwaliteit: een leefomgeving die veilig, 

gezond en aantrekkelijk is en dus een positief 

effect bijdraagt aan de waarde van gebouwen 

(verloedering leidt tot waardeverlies). Dat leidt tot 

welzijn van en welvaart voor burgers.

Gemeentelijke ambities
De stadsbouwmeester adviseert, maar de gemeente 

bepaalt de ambitie. Dat adviseren, gebeurt op basis 

van een gemeentelijke visie op de kwaliteit, die samen 

met de bewoners is opgesteld (welstandsnota of 

beeldkwaliteitsplan) en vervolgens democratisch in de 

gemeenteraad is vastgesteld. Vanuit het beleid wordt 

onafhankelijk geadviseerd en de ondergrens bewaakt. 

Daarnaast wordt de initiatiefnemer uitgedaagd en 

begeleid om zijn project een extra maatschappelijke 

meerwaarde te geven, bijvoorbeeld door koppeling aan 

initiatieven op geheel ander gebied (zoals ecologie of 

sociale impuls). Welstand en omgevingskwaliteit dragen 

bij aan een sociale, veilige omgeving en voegen vaak 

(economische) waarde toe.
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hetoversticht.nl

Over Het Oversticht
Straten, gebouwen, landschappen. Over alles wat u 

buiten ziet, is nagedacht. Door generaties voor ons, 

door uzelf en door specialisten. Zoals die van Het 

Oversticht: want wij kennen het heden en verleden van 

uw omgeving. 

Het Oversticht adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen 

in de leefomgeving. Dat doen wij sinds 1925: onafhan-

kelijk, toekomstgericht en creatief. Daarbij zetten wij het 

maatschappelijk belang op de eerste plaats.

Respect voor het verleden en openstaan voor verande-

ring zijn beiden nodig om onze omgeving te laten leven. 

Samen met stedenbouwkundigen, erfgoeddeskundigen 

en (landschaps)architecten werken wij aan thema’s zoals 

de energietransitie, vitaal platteland en aantrekkelijke 

binnensteden. Voor de wensen van vandaag en morgen 

betrekken wij u in een open dialoog.
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Contact
038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
Postbus 531
8000 AM Zwolle


