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Adviseur ruimtelijke
kwaliteit gemeente
Olst-Wijhe

Marc Eijkelkamp
In Olst-Wijhe beoordeelt

“Ik ben geboren en getogen

een onafhankelijke adviseur

in Wijthmen, Zwolle en

ruimtelijke kwaliteit, als

ken dit gebied dus erg

stadsbouwmeester in de

goed. Hoewel ik inmiddels

zin van de woningwet,

in Utrecht woon, blijven

op afroep, bouw- en ver-

Overijssel en het platteland

bouwplannen. De adviseur

een onderdeel van mijn

beoordeelt of een plan

cultuur. De ervaring als

architectonisch of qua uiter-

architect en de kennis van de

lijk past in de omgeving. In

provincie Overijssel, zet ik in

de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

tijdens mijn werk als ruim-

zijn de welstandscriteria zo

telijk adviseur. Ik probeer

concreet mogelijk vastgelegd

betrokkenen te enthousias-

voor de verschillende delen

meren en inspireren voor

van de gemeente. In 2017 is

kwalitatieve en innovatieve

architect ir. Marc Eijkelkamp

oplossingen.” ¢

aangesteld als adviseur
ruimtelijke kwaliteit. Marc
Eijkelkamp is in dienst van
Het Oversticht.

“Olst-Wijhe wil een aantrekkelijk
woon- en leefklimaat bieden voor
bewoners en bezoekers.
Een van die factoren is de
ruimtelijke kwaliteit van de
leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit
loont!”
Uit: de nota Ruimtelijke kwaliteit ‘De Kunst van het verleiden’
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Bijzonder in
2017

Langstraat / Kerkstraat
Wijhe
Het voornemen bestaat de panden te verbou-

De zorgvuldige inpassing in schaal en

wen met winkelruimte op de begane grond

architectuur is positief beoordeeld door de

en nieuwbouw van appartementen op de

monumentencommissie en de adviseur ruimte-

eerste en tweede verdieping. Een pand wordt

lijke kwaliteit. ¢

gerestaureerd en een tweetal worden gesloopt
en opnieuw opgebouwd. Daarnaast wordt
er aan de Kerkstraat een nieuwe toevoeging
ontworpen.
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Nieuwbouw Dijk 50
Wijhe
Aan de dijk in Wijhe wordt een bouwvallige

Het plan is op een aantal zaken gewijzigd waar-

woning vervangen door nieuwbouw. Het ont-

door het zich in massa en architectuur voegt in

werp betreft een moderne nieuwbouwwoning.

de dijkbebouwing. ¢

De woning bestaat uit twee verdiepingen
met kap. Het plan kenmerkt zich door een
moderne uitstraling, gevelindeling en moderne
materiaalkeuze.

Oude situatie

Nieuwe situatie
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Herontwikkeling
voormalige Rabobank
Olst
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In het hart van Olst is de bestaande leeg-

Aan de buitenzijde zijn de aanpassingen subtiel

gekomen Rabobank herontwikkeld tot een

maar de uitstraling is door het toepassen van

woongebouw. In overleg met de adviseur ruim-

balkons en dakkapellen duidelijk die van een

telijke kwaliteit is het ontwerp aangescherpt.

woongebouw geworden. ¢

Nieuwbouw
schuurwoning
Hengforderweg Olst
Aan de Hengforderweg 4, ten zuiden van

Het nieuwe woonhuis, de schuurwoning, neemt

Olst, ligt voormalig agrarisch erf ‘De Steege’.

de positie van de grote schuur in. De schuur-

Binnen de kaders van Kwaliteitsimpuls Groene

woning heeft een groot zadeldak en abstracte

Omgeving is er een nieuwe woning ontworpen.

gevels, georiënteerd op het landschap, de

Daarbij blijft de huidige hiërarchie van volumes

bosrand en de es. ¢

van het erf ‘De Steege’ intact.

Schuurwoning aan de Hengforderweg
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Noorderkoeslag
veld 1 Wijhe
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Noorderkoeslag is de uitbreidingswijk van Wijhe.

De woningen uit het eerste plan waren alle acht

Voor veld 1 is een ontwerp in de lijn van het

gelijk aan elkaar. Tijdens het welstandsgesprek

beeldkwaliteitsplan Noorderkoeslag voor acht

kwam echter naar voren dat de woningen aan

geschakelde woningen gemaakt. Het plan is in

de Hoofdentree van het gebied krachtiger en

overleg met de advideur ruimtelijke kwaliteit op

meer statig moeten zijn dan de overige gebie-

een aantal punt aangepast en verbeterd.

den in de Noorderkoeslag. ¢

Samen maken we
de ruimte in Olst-Wijhe

Samen maken
we de ruimte in
Olst-Wijhe
De nieuwe Omgevingswet, waarvan

Deze nieuwe energieopwekking heeft

de implementatie weer is uitgesteld,

gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

integreert 26 wetten op het gebied van
de fysieke leefomgeving. Hieronder

Een ander ruimtelijk onderwerp in

vallen ook onderwerpen waar Het

Olst-Wijhe is de IJsseldijkversterking. De

Oversticht voor staat, zoals ruimtelijke

waterstijging heeft tot gevolg dat de dijk

kwaliteit, erfgoed en landschap. Met

tussen Zwolle en Olst grotendeels niet

de Omgevingswet wil de overheid het

voldoet aan de wettelijke veiligheidsei-

wettelijk systeem eenvoudig en beter

sen uit 2017. De dijk is op veel delen

maken. De Omgevingswet brengt

niet sterk en niet hoog genoeg meer.

nieuwe instrumenten en vraagt om

Onderzocht wordt nu hoe en waar de

andere (ruimtelijke) processen. Het

dijken te versterken.

Oversticht kan gemeenten bij deze
transitie helpen - op het gebied van

Beide onderwerp zullen een impact op

welstand, ruimtelijke kwaliteit, erf-

de ruimtelijke kwaliteit hebben en het

goed en landschap - door samen met

is goed hier in een vroeg stadium aan-

gemeenten processen anders in te

dacht voor te hebben. ¢

richten of te werken aan nieuwe methodes (of instrumenten).
Duurzame energie staat op de agenda
van Olst-Wijhe. Er is een koersdocument
opgesteld en de gemeente is bezig
een Energievisie op te stellen. In de
Energievisie bepaalt de gemeente waar
en op welke manier windmolens en
zonnevelden kunnen worden geplaatst.

Adviesaanvragen
Adviesaanvragen 2017
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Totaal

Positief

Negatief

37

21

16

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 Olst-Wijhe. Contact: marc.eijkelkamp@hetoversticht.nl
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