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Omgevingskwaliteit als 
doel?

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat 
ruimtelijke ordening een middel is 
en geen doel. Volgens mij moeten 
we ruimtelijke ordening, waar mijn 
vak ‘ruimtelijke kwaliteit’ deel van 
uitmaakt, niet overschatten maar 
zeker ook niet onderschatten. 
Natuurlijk zijn er andere belangrijke 
waarden zoals gezondheidszorg, 
voorzieningen en werkgelegenheid. 
Maar om hier goede invulling aan te 
geven is een prettige leefomgeving 
een belangrijke randvoorwaarde. 
Het is aangetoond dat ruimtelijke 
kwaliteit hier wel degelijk op van 
invloed is. Ruimtelijke kwaliteit, ik 
zeg liever omgevingskwaliteit omdat 
niet alleen de bebouwde omgeving 
maar ook de inrichting van de 
openbare ruimte en landschap van 
belang zijn, is voor elke plek anders. 
De verschijning van landschappen 
en bebouwing verschilt per streek. 
Dat maakt de ene plek aantrekkelij-
ker dan de andere. 

Naar mijn idee is het belangrijk om 
het unieke van de stad of het dorp 
en het landschap zichtbaar te maken 
en daar trots op te zijn. Hoe kun je je 
anders onderscheiden? De herken-
baarheid van een plek is dus mede 
bepalend voor de aantrekkings-
kracht (hoog of laag) daarvan. Ook 
om die reden is het dus van belang 
om een gedegen ruimtelijk beleid te 
hebben waarin de unieke waarden 
worden erkend. Dit wordt ook 
erkend in de nieuwe Omgevingswet 
waarin een zorgplicht voor de omge-
ving is opgenomen. Dit hoeft niet op 
elke plek even uitgebreid en streng 
te worden vastgelegd. Maatwerk is 
het devies. Op een bedrijventerrein 
kunnen we bijvoorbeeld met aan-
zienlijk minder uitgangspunten toe 
dan in een historische kern. Het is 
van belang om met elkaar in gesprek 
te gaan over dit onderwerp. Ik ben 
er trots op een bijdrage te mogen 
leveren aan de omgevingskwaliteit 
in Oldenzaal, of dit nou als doel of 
als middel wordt gezien.  ¢

Endrie Nijhuis
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Het nieuwe crematorium aan de Schipleiderlaan 
is vormgegeven als een stenen monoliet die 
bescheiden staat gepositioneerd, achter de 
Calvarieberg van de bestaande begraafplaats. 
Het gebouw speelt in op de hoogteverschillen 
ter plekke. 

Het is een hoogwaardig ontwerp, waarbij vorm 
en functie onlosmakelijk verbonden zijn. Het 
architectonische ontwerp vormt een integraal 
onderdeel van het landschap en van de begraaf-
plaats.  ¢

Crematorium

Ontwerp: BCT architecten ingenieurs en adviseurs, Enschede 
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Geluidswal Bisschop  
Balderikstraat
Uit geluidsberekening is gebleken dat een extra 
geluidswal noodzakelijk was tussen de spoorlijn 
en de Bisschop Balderikstraat om zo een goed 
woonklimaat te kunnen borgen. Deze geluidswal 
moest op een prominente plek komen, goed 
zichtbaar vanaf de Spoorstraat. Daarbij dreigde 
echter het beeld van een keerwand. 

In goed overleg met de ambtelijke opdrachtge-
ver en technici bleek dat een getrapt ontwerp 
mogelijk was, voorzien van transparante delen 
en gesloten delen met beplanting. Hierdoor 
ontstond een ontwerp dat dat zich beter voegt 
in deze context. ¢
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Hogenkampweg
De Hogenkampweg, gelegen tussen de Graven 
Esch en de Thij, kenmerkt zich door de auto-
nome ligging, begrensd door parkachtig groen 
gebied. Hierdoor is sprake van een bijzondere 
woonkwaliteit. Het oorspronkelijke steden-
bouwkundige ontwerp bestond uit ruime kavels, 
waarop gekozen kon worden voor een vrije 
architectuur. 

Van een vrije architectuur is in het welstandsbe-
leid nog steeds sprake, echter doordat de kavels 
kleiner zijn geworden is sprake van een hogere 
bebouwingsdichtheid. Hierdoor zijn de verschil-
len tussen de individuele wensen en smaken 
extra goed zichtbaar. Elk van de woningen 
kenmerkt zich door een goede basiskwaliteit en 
met elkaar ontstaat een gevarieerd beeld. ¢
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Appartementengebouw 
‘Hoge Haer’
De planlocatie van het nieuwe appartementen-
gebouw ‘Hoge Haer’ ligt aan De Groene Loper 
die in het gebied ‘Oldenzaal Centraal’ de verbin-
ding vormt tussen de binnenstad en Berghuizen. 
Geruime tijd lagen de ontwikkelingen op deze 
locatie stil. 

Het is zeer positief dat er nu wel ontwikkeld 
wordt en dat sprake is van een kwalitatief 
hoogwaardig ontwerp dat bijdraagt aan de 
gewenste sfeer van de Groene Loper, zoals ook 
het ‘Linq’ gebouw doet. Ook wordt rekening 
gehouden met de overgang naar de Haerstraat.  
Een aanwinst voor Oldenzaal. ¢



Samen maken we 
de ruimte in Oldenzaal
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Adviesaanvragen

Totaal Positief Negatief

Adviesaanvragen 2016 170 149 21

Adviesaanvragen 2017 239 206 33

Het is voor de gemeente Oldenzaal van 
belang om de inbreidingslocaties met 
extra aandacht te beschouwen. Met 
name in de Invalswegen, de Schil en 
het Stadscentrum. Daar wordt de bij-
zondere sfeer en het onderscheidende 
karakter van de stad het beste ervaren. 
Het is van belang om vroegtijdig (bij de 
ideeënvorming) met de initiatiefnemer 
en architect om tafel te gaan om met 
elkaar de specifieke eigenschappen 
van de locatie samen te benoemen. 
Ik word hier als stadsbouwmeester 
graag bij betrokken. Het is daarnaast 
essentieel dat de specifieke ruimtelijke 
eigenschappen van de locatie vertaald 
zijn in het bestemmingsplan (straks 
Omgevingsplan). Dus voor elke plek 
maatwerk in beleid en proces en geen 
generieke uitgangspunten.

De komende jaren zal de energietransi-
tie steeds zichtbaarder worden in onze 
leefomgeving. Het is een opgave die 
overal geldt en voor iedereen. Soms 
wordt dit als een bedreiging gezien. Het 
is van belang om alle initiatieven serieus 
te bekijken. Een goede visie draagt eraan 
bij om kansen te zien en (omgevings-) 
kwaliteit toe te voegen. Dit betekent 
wel dat we telkens over onze grenzen 
moeten kijken in de zoektocht naar de 
mogelijkheden. Het Oversticht denkt 
graag mee over mogelijkheden voor een 
goede (landschappelijke) inpassing van 
bijvoorbeeld windturbines of zonnepa-
nelen. ¢

Samen maken we 
de ruimte in Oldenzaal
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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 aan-
trekkelijke 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 bouwinitiatie-
ven 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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