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In de welstandsnota
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‘Visie op kwaliteit’ zijn de

te vragen. Spreekuur en
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vooroverleg zullen binnen

creet mogelijk vastgelegd

de Omgevingswet steeds

voor de verschillende

belangrijker worden. De
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2017 is architect ir. Marc
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nemer komen te liggen en

Oversticht, aangesteld als

de overheid zal meer gaan

stadsbouwmeester.

faciliteren. De stadsbouwmeester kan hierbij een
constructieve rol spelen. ¢

“De gemeente heeft de ambitie om meer ruimte te
creëren voor burgers die willen bouwen in aansluiting
op de toegenomen deregulering. Te veel regels
kunnen soms beknellen en dragen niet per definitie bij
aan goede resultaten. Dit betekent dat de gemeente
wil sturen op kwaliteit, daar waar het er toe doet en
wil loslaten daar waar het kan”.
Citaat uit Welstandsnota Hardenberg, ‘Visie op kwaliteit’.
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Bijzonder in
2017

Tuinen van Mien Ruys

Ontwikkeling van
het centrum van
Hardenberg aan de
Vecht
Tussen de Vecht en het centrum ligt de wijk

Op de voormalige zwembadlocatie wordt met

Marsch Kruserbrink Voor deze wijk is een

collectief particulier opdrachtgeverschap een

aantal grote ontwikkelingen in gang gezet. In de

appartementengebouw (CPO De Mars) ontwik-

stedenbouwkundige opzet is gekozen voor het

keld. Daarnaast worden er twee woontorens (de

verbinden van de Marsch Kruserbrink met de

veldwachters) en een deel met grondgebonden

Vechtzone en het centrum. Het stratenpatroon

woningen ontwikkeld. In het kwaliteitsteam en

naar de Vecht wordt versterkt en het centrum

in het welstandsspreekuur zijn de verschillende

krijgt hier een nieuw gezicht. De verbindingen

projecten vanaf initiatieffase in een aantal

van deze wijk met het centrum, de Vecht en

sessies aan de orde geweest. In de komende

door de fietsbrug met de wijk Marslanden,

jaren zal Hardenberg een nieuw gezicht aan de

zijn hersteld en versterkt. In de wijk Marsch-

Vecht krijgen. ¢

Krusenbrink is in 2017 een aantal projecten aan
de orde geweest.

Luchtfoto Hardenberg aan de Vecht
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De Vechtwachters
Dit plan bestaat uit twee torens van zeven en

De torens zijn klassiek opgebouwd uit een

acht bouwlagen. Het kenmerk van de torens is

basement, middendeel en kroon. ¢

de verticale gelede metselwerkgevels, strak aan
de Vechtzijde en vriendelijk aan de centrumzijde.

De Vechtwachters Centrumzijde
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De Vechtwachters, Vechtzijde

CPO De Marsch
op de voormalige
zwembadlocatie
Voor de voormalige zwembadlocatie is het plan

Vanaf de brug over de Vecht vormt dit gebouw

in collectief particulier opdrachtgeverschap

samen met de bestaande bebouwing de entree

ontwikkeld waarin 16 appartementen en parke-

naar het centrum van Hardenberg. ¢

ren zijn ondergebracht.
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Slotgraven
De locatie Slotgraven is een prominente

Op deze locatie wordt een plan gemaakt voor 19

plek in Hardenberg door de ligging aan de

grondgebonden woningen en 18 appartemen-

centrale toegangsweg tot het centrum. In het

ten. Kenmerkend aan dit plan is de parkachtige

ruimtelijk concept voor ontwikkeling staat de

setting van solitaire woonblokken waar het

parkgedachte centraal: ‘wonen in het park’. Dit

parkeren is weggewerkt en er een alzijdig plan

is in aansluiting op de groene setting van het

ontstaat. ¢

gemeentehuis. In dit concept is de woonbebouwing ‘te gast’ in het park.

Slotgraven situatie
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Medisch centrum
Vechtdal
Het ontwerp van het ziekenhuis is compact,

De nieuwbouw van het ziekenhuis is naast het

efficiënt en 30% kleiner in oppervlakte en

bestaande Röpcke-Zweers Ziekenhuis aan de

functies dan op dit moment. Het voornemen

kruising van de Jan Weitkamplaan en de J.C.

is om meer zorg in buitenpoli’s te verlenen, de

Kellerlaan gesitueerd. Het wordt een nieuw

samenwerking met eerstelijns zorgaanbieders

baken aan een entreeroute van Hardenberg.

zoals huisartsen nog verder te versterken en in

Het ontwerp kenmerkt zich door een drielaags

toenemende mate zorg te verlenen bij mensen

rechthoekig gebouw waarvan de hoeken zijn

thuis. Hiervoor wordt niet alleen ingezet op

afgerond. Met zijn frisse en moderne uitstraling

nieuwbouw in Hardenberg, maar ook op ver-

is het een mooie toevoeging aan Hardenberg. ¢

nieuwing en versterking van het samenwerken
in regionale zorgketens en op technologische
ondersteuning zoals e-Health.

Medisch Centrum Vechtdal, impressie

Medisch Centrum Vechtdal, situatie
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Haarmolen
Aan de noordwest rand van Hardenberg en de

Het gaande werk werd waarschijnlijk tegelijk

rand van het bedrijventerrein Haardijk, ligt de

verwijderd. Voor de molen is een plan gemaakt

molenromp met belt van het rijksmonument

voor renovatie en uitbreiding. Het plan is een

de ‘Haarmolen’. Deze als beltmolen uitgevoerde

aantal keren in het spreekuur behandeld en

ronde stenen molen is in 1831 als korenmolen

verbeterd. ¢

gebouwd en in 1950 onttakeld. Hierbij zijn het
wiekenkruis en de kap verwijderd.
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Samen maken we
de ruimte in Hardenberg

Hardenberg, Diffelen

Samen maken
we de ruimte in
Hardenberg
De nieuwe Omgevingswet, waarvan de

Op gezette tijd worden in het zoge-

implementatie wederom is uitgesteld,

naamde kwaliteitsteam waar grote,

integreert 26 wetten op het gebied van

belangrijke nieuwe initiatieven in een

de fysieke leefomgeving. Hieronder

vroeg stadium besproken alvorens de

vallen ook onderwerpen waar Het

officiële welstandstoetsing plaatsvind.

Oversticht voor staat, zoals ruimtelijke

Dit jaar maakt de stadsbouwmeester

kwaliteit, erfgoed en landschap. Met

samen met een stedenbouwkundige

de Omgevingswet wil de overheid het

en de projectleider van de gemeente

wettelijk systeem eenvoudig en beter

onderdeel uit van het kwaliteitsteam.

maken. De Omgevingswet brengt

Per project of initiatief zal bekeken

nieuwe instrumenten en vraagt om

worden of andere expertise, disciplines

andere (ruimtelijke) processen. Het

ingevlogen moeten worden. ¢

Oversticht kan gemeenten bij deze
transitie helpen - op het gebied van
welstand, ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap - door samen met
gemeenten processen anders in te
richten of te werken aan nieuwe methodes (of instrumenten).

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

297

294

3

Adviesaanvragen 2017

339

328
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Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door Marc Eijkelkamp van Het Oversticht en in maart 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Hardenberg. Contact: marc.eijkelkamp@hetoversticht.nl
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