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Inleiding

“De inhoudelijke koers van de komende periode wordt gekenmerkt door een 

stevige focus op duurzaamheid en transformatie van het ruimtelijke domein.”

Uit Het raadsakkoord 2018-2022.

In Olst-Wijhe beoordeelt een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit, 

op afroep, bouw- en verbouwplannen. De adviseur beoordeelt of een plan 

architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. In de Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit zijn de welstandscriteria zo concreet mogelijk vastgelegd voor 

de verschillende delen van de gemeente. “Ik probeer betrokkenen te 

enthousiasmeren en inspireren voor kwalitatieve en innovatieve oplossingen”. 

Marc Eijkelkamp
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In de grafiek zijn het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een voor-

overleg aanvraagt. Dit heeft als voordeel dat 

er al een beoordeling kan plaatsvinden in een 

vroeg stadium zonder dat plannen al volledig 

zijn uitgewerkt. Veel plannen krijgen vervolgens 

een positief advies in het vergunningstraject. 

Een deel van de adviezen is in eerste instantie 

negatief omdat het niet aan het gemeentelijk 

beleid voldoet. Deze adviezen worden altijd 

besproken, veelal tijdens het spreekuur of tele-

fonisch. Een groot deel van de plannen kunnen 

na dit overleg alsnog positief afgedaan worden. 

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

Legenda
In totaal zijn er 6 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

2 plannen direct van een positief advies voorzien

4 plannen van een voorlopig positief advies voorzien
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Kwaliteitssturing begint bij een overleg in een vroeg stadium
In dit jaarverslag beschrijven wij behalve de 
meest opvallende projecten ook een aantal 
trends en ontwikkelingen die wij hebben 
gesignaleerd: ze zijn belangrijk voor behoud 
en verbetering van de omgevingskwaliteit in 
uw gemeente. Hoe gaat men in uw gemeente 
om met duurzame ontwikkelingen zoals het 
inpassen van zonnevelden of natuur inclusief 
bouwen? Daarnaast begint de omgevingswet 
dichterbij te komen. Per 1 januari 2021 zult u 
opnieuw een keuze moeten maken hoe u met 
de kwaliteit van uw omgeving wilt omgaan. Een 
omgevingsvisie die uitgaat van de kernkwa-
liteiten van de gemeente is daarbij een mooi 
vertrekpunt. 

Binnen de omgevingswet is er veel ruimte voor 
bestaande en nieuwe manieren van werken in 
het kader van welstand en omgevingskwaliteit, 
waardoor we voor elke gemeente maatwerk 
kunnen bieden. Ik ga met plezier samen met 
u dieper in op deze ontwikkelingen in de vorm 
van een persoonlijk gesprek, een presentatie of 
een excursie. Informeer gerust bij mij naar de 
mogelijkheden. 

Het afgelopen jaar zijn er weer diversiteit aan 
plannen de revue gepasseerd. In alle plannen 
blijkt dat om goed te kunnen sturen op kwaliteit 
plannen in een zo vroeg mogelijk stadium op 
tafel komen. 

September 2019
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De Enkweg, aan de rand van het centrum van 
Wijhe, kenmerkt zich door een gevarieerde 
kleinschalige bebouwing. Het plan voor 8 
twee-onder-een-kapwoningen is een invuloefe-
ning aan deze weg. De woningen waren in eerste 
instantie allemaal gelijk waardoor er een eentonig 
en niet passend beeld ontstond. Na overleg in de 
welstand is er door een aantal kleine ingrepen in 
het ontwerp een gevarieerd beeld ontstaan. De 
blokken zijn onderling gespiegeld, voorzien van 
verschillend metselwerk en voorzien van variatie 
in gevelopeningen. Het geheel is nu passend in de 
kleinschaligheid van de Enkweg.

Impressie geschakelde woningen langs Enkweg Wijhe

Geschakelde woningen aan de Enkweg in Wijhe
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In Olst achter het gemeentelijk monument aan 
de Jan Hooglandstraat 36 zijn drie kavels voor 
nieuwbouw in de verkoop. Voor een kavel is 
een ontwerp gemaakt voor een moderne vrij-
staande levensloopbestendige woning. Hoewel 
het ontwerp in een aantal aspecten afwijkt van 
de bebouwing uit de omgeving heeft het plan 
door zijn specifieke locatie en de hoogwaardige 
architectuur de goedkeuring van de welstand 
gekregen.

In Boerhaar is op een nieuwbouwlocatie een plan 
ingediend voor een duurzame houten woning. 
In het beeldkwaliteitsplan, dat voor deze locatie 
geldt, paste het gevelmateriaal hout niet binnen 
de gestelde criteria. In een aantal sessies is voor 
het ontwerp op een aantal punten een aan-
zienlijke kwaliteitsslag gemaakt. Samen met de 
duurzame ambities van de initiatiefnemer in het 
plan heeft dit geleid dat het plan door welstand 
positief is beoordeeld.

De Wijhendaalseweg is een lintbebouwing aan 
de rand van het dorp. Het kenmerkt zich door 
de lage bebouwingsdichtheid en de openheid 
naar het landschap in tegenstelling tot de hogere 
bebouwingsdichtheid naar de kern toe. Voor een 
perceel aan dit lint is een moderne variant van 
een traditioneel huis ontworpen. In de vorm, 
massa en materiaalkeuze past het plan tussen de 
bebouwing uit de omgeving. Door de moderne 
architectuur van het plan voegt het een nieuwe 
dimensie aan de Wijhendaalseweg toe. Het plan is 
positief beoordeeld.
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Nieuwbouw vrijstaande woningen
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‘Noordmanshoek is een 25 ha groot terrein ten 
noorden van de bebouwde kom van Wijhe. De 
zuidgrens wordt gevormd door de Jan Meesterweg 
en de locatie van de vleeswarenfabriek 
Stegeman. De westgrens (achter het terrein van 
de hondendressuur vereniging parallel aan Het 
Anem en afbuigend naar de spoorlijn) en de 
oostgrens (langs de spoorlijn) sluiten op elkaar 
aan in een punt aan de noordkant. Het is een 
landbouwgebied (weiland en akker) zonder 
andere opvallende begroeiing. In het plan van 
de werkgroep Noordmanshoek is het zonneveld 
aan de zuidkant gesitueerd. Dit terrein is 
momenteel in gebruik als akker en wordt middels 
een waterschapsloot gescheiden van de overige 
percelen’.  

Uit: Zonneveld Noordmanshoek Landschappelijke 
inpassing December 2018 - Eelerwoude 

Aan de Jan Meesterweg in Wijhe is een ontwerp 
voor welstandstoetsing ingediend. Voor het 
zonnepark is een landschappelijk inrichtingsplan 
gemaakt. In het voorliggende ontwerp voor het 
zonnepark zijn uitgangspunten uit het inrichtings-
plan verwerkt. Het plan is nauwkeurig ingepast 
en ingebed in het landschap. De bouwkundige 
elementen zijn de omheining, de zonnepanelen 
met de constructie en de compactstations. Dit 

advies gaat over deze bouwkundige elementen. 
Het gebruik van naturel houten palen met grijs 
schapengaas zijn passend in het landschap. De 
zonnepanelen en de constructie zijn functioneel 
vormgegeven. De panelen zijn blauw/grijs en 
de constructie is grijs gegalvaniseerd. Door de 
landschappelijke inpassing zijn deze elementen 
zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken en 
ingebed. De vormgeving van de compactstations 
is eveneens functioneel in een eenvoudig volume 
in grind beton.

Zonnepark Noordammerhoek Wijhe

30 Landschappelijke inpassing zonneveld Noordmanshoek

ca 2 ha ca2 ha ca  1,8 ha

Losse brede haag met mei-
doorn als scheiding

Nieuw wandelpad met 
uitkijkpunt, aansluitend 
op bestaande en  toe-

Natuurvriendelijke 
oever

Graspaden tbv 
onderhoud

Behoud bestaand wan-
delpad, tevens schaduw-
zone bestaande bomen

5m afstand tot bestaande 
zuidgrens en zendmast

Entree

Lange omloopbos

´ 0 25 50 75 10012,5
Meters

Kruidenrijk grasland

Meidoornheg aan buitenkant 
hek, ‘rondom’ ter inpassing en 

versterking landschap

Houten hekwerk met 
schapengaas

Afbeelding 25. Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing
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Voor Wesepe zijn een aantal ontwerpen voor 
bedrijven aan de noord- en de zuidzijde. In 
2007 is al een beeldkwaliteitsplan opgesteld die 
nog steeds van kracht is. Hierin zijn de bedrij-
venterreinen aan de noord en zuid entree ook 
beschreven.

Het is weer even stil geweest rondom de bedrij-
venterreinen in Wesepe dus dat deze voorbij 
kwamen, was zeker gewenst. Het zijn eenduidige 
en eenvoudige plannen en passen na enig overleg 
binnen de gestelde criteria. 

Nieuwbouw bedrijven Wesepe
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De Staalbouwers BV
Postbus 55

3927 ZM  Renswoude

0318-734088

info@destaalbouwers.nl

www.destaalbouwers.nl
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BA-01
S. Alferink

Gevels
Bedrijfsverzamelgebouw Talens
Raalterweg 73, 8124 AC Wesepe
Talens Autoschade

Overheaddeur 5 x 5 m

Raam 1 x 2 m Raam 1 x 1.8 m

Geisoleerd paneel (140 mm)

Overheaddeur 3.955 x 5 m

De Lakenvelder

Loopdeur 1.05 x 2.4 m
Raam 1 x 1.8 m

Bouwdeel Materiaal Kleur
Gevels
Gevelbeplating
Gevelbeplating
Overheaddeur
Deuren
Raamkozijnen
Ramen
Dakbedekking
Dakrand
HWA

Paneel betonmotief
Geisoleerd paneel verticaal
Geisoleerd paneel horizontaal
Geisoleerd paneel
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Bitumen dakbedekking
Stalen zetwerk
Pvc

Grijs
Grijs
Donkergrijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Zwart
Donkergrijs
Grijs

Materialen renvooi

Reclame Reclame Reclame Reclame

Gevelaanzichten bedrijven 
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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 onafhan-
kelijk geadviseerd en de ondergrens bewaakt. 
Daarnaast wordt de initiatiefnemer uitgedaagd 
en begeleid om zijn project een extra maatschap-
pelijke 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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038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
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8000 AM Zwolle


