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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

 

Datum en tijdstip: 22 september 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (voorzitter), mw. M. Diederiks (adviseur erfgoed gemeente Nijkerk), 
dhr. G. van de Veen (Stichting Oud Nijkerk), dhr. J. Nobel (Stichting Stadsgezicht Nijkerk), 
mw. N. van Doorn (Stichting Historisch Hoeflake), dhr. M. van Bleek (adviseur erfgoed 
Gelders Genootschap)  en dhr. L. Reijmer (adviseur welstand Gelders Genootschap).  
Gasten: mw. A. Hoitinga, dhr. A. Meijer, dhr. B. van de Klundert, dhr. W. Bomhof, dhr. L. 
van Doeveren, mw. L. Haver Droeze, dhr. H. Visser, mw. C. van de Brom, dhr. S. van de 
Pol, dhr. E. Schoonderbeek, dhr. P. van de Kemp en mw. K. Willemsen. 

Afwezigen: dhr. H. Korthorst (stichting Historisch Hoeflake)  

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder welkom.  
 

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Ontwerpbestemmingsplan Sparrendam 
Mede naar aanleiding van de vorige vergadering waarin verontrustend over de ontwikkelingen in het gebied 
rondom Huize Sparrendam is gesproken, besluit de CRK om er nogmaals zorgvuldig naar te kijken, aangezien het 
een locatie kan worden die de ruimtelijke kwaliteit van het gebied kan aantasten.  
De heer Van de Klundert is aanwezig voor een toelichting. Hij is woonachtig in het Hoevelakense Bos en 
voorzitter van de stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos. Hij illustreert een beeld van een bosgebied dat 
steeds meer wordt ingezet voor recreatief gebruik. Dat maakt het gebied kwetsbaar en zorgt ervoor dat het bos 
in de toekomst ook meer een ander karakter krijgt: een soort van Central Park in een stedelijke omgeving. Er is 
ooit een beleidsplan ontwikkeld om een groene buffer te creëren als groene long tussen de gemeenten 
Amersfoort en Nijkerk. Dit zou de drukte van de verstedelijking moeten opvangen. Dit vergt evenwel een andere 
kijk op het gebruik van het Hoevelakense Bos. Gedacht zou moeten worden aan wellicht meer wandel- en 
fietspaden die qua infrastructuur beter op elkaar aansluiten zonder dat de waarden van het Hoevelakense Bos 
bekneld raken.  
Ten aanzien van Huize Sparrendam vindt de heer Van de Klundert het ongewenst dat de huidige ondernemer de 
kans krijgt om het etablissement/evenementencentrum uit te breiden, waarbij het Hoevelakense Bos integraal 
onderdeel kan gaan uitmaken van de activiteiten van de ondernemer van Sparrendam (met stepjes door het 
bos, meer parkeerplaatsen en meer gasten). Het huidige gebruik van Huize Sparrendam verstoort nu al de rust 
in het bos. Zowel het bedrijf als de gasten hebben volgens hem geen binding met Hoevelaken. Bij voorkeur ziet 
hij liever op die plek een uitbreiding van de dagrecreatie voor kinderen en hun ouders. Er wordt thans gewerkt 
aan een voorontwerp bestemmingsplan en hij is benieuwd naar de juridische status van de plannen en welke 
verplichtingen hieraan zijn verbonden. Namens de stichting is inmiddels een notitie opgesteld en die is gedeeld 
met de projectleider.  

 

4.  De Poort van Hoevelaken ‘De Eiken Schuur” 
De heren Visser (gemeente), Van de Pol, Schoonderbeek (ontwikkelaar) Van de Kemp (gemeente) en mevrouw 
Van de Brom (architect) zijn aanwezig voor een toelichting. Het betreft de herontwikkeling van de locatie Eiken 
Schuur naar woningbouw. In het huidige bestemmingsplan rust hier nog een detailhandelsfunctie op. Het 
woningbouwproject bestaat uit 47 wooneenheden, waarvan 21 sociale woningbouw, op een markante plek op 
hoek van de toegangswegen tot Hoevelaken (Westerdorpstraat en Koninginneweg).  
De gemeente geeft aan dat voor dit gebied geen visie bestaat. Het is derhalve niet eenvoudig om een referentie- 
of toetsingskader aan te geven. Gevraagd wordt om een ontwerp dat de omgeving respecteert. De hoogte van 
het complex zou in overeenstemming moeten worden gebracht met de kerktoren van de Hervormde Kerk, 
zodat deze als referentiepunt niet uit het oog wordt verloren. Binnen de massa is een knip gemaakt. De platte 
doos die vervolgens aan de zuidkant van het complex is gehangen kan als dissonant gaan werken binnen het 
geheel. Mogelijk kan dit vloeiender in elkaar overlopen, waardoor beide gebouwdelen elkaar versterken. 
Overigens heerst bij een deel van de aanwezigen niet de angst dat de platte doos als te solitair wordt gezien. Er 
worden complimenten uitgedeeld voor het mooie ontwerp. Een nadere uitwerking ziet de vergadering met 
belangstelling tegemoet. De bouwplannen worden nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.  
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5.  Inrichtingsplan A-hof 

De heren Bomhof (gemeente) en Van Doeveren en mevrouw Haver Droeze (landschapsarchitect) zijn aanwezig 
voor een toelichting.  Ten behoeve van het erfinrichtingsplan van de A-hof is een ruimtelijke onderbouwing 
geschreven. Alsmede is het landschapsontwikkelingsplan erbij betrokken om de landschappelijke kenmerken 
ten noorden van de Appelsestraat (kampenlandschap) te versterken. De vader van mevrouw Haver Droeze heeft 
het inrichtingsvoorstel ontworpen. Dit plan is inhoudelijk niet gewijzigd. Ten aanzien van de beplanting wordt 
gedacht aan meidoorn, veldesdoorn, beukenhagen, walnoot en paardenkastanje. Ook de schuurwoning wordt 
ter vergadering voorgelegd. 

In een vorige sessie was de vergadering overwegend positief over de ontwikkeling van het plan. Er is wel zorg 
uitgesproken over een integraal plan voor het totale landgoed. Hoe dan ook moet worden geborgd dat het 
gebruik van hekken en schuttingen wordt voorkomen. Volgens de heer Bomhof is dat niet helemaal te 
voorkomen. De gewenste maatvoering wordt zoveel mogelijk in het bestemmingsplan meegenomen. Het 
welstandsplan ontbeert overigens een calamiteitenregeling. Over de ontsluiting van de A-hof (via zuidkant of 
het erf) heeft planoverleg plaatsgevonden, waarbij de richting met de provincie en de rijksdienst is besproken. 
De toegangsweg moet bestaan uit geen verharding dan wel half-verharding. Mevr Haver-Droeze verklaart 
ndesgevraagd dat de weg tussen de boerderij en de schuur plus bakhuis normale openbare weg is en dat de 
verboden toegang aanduidingen in feite juridisch niet juist zijn. Ook zijn eisen gesteld aan de hoogte van het 
groen en de uitvoering van de zwemvijver, die overigens niet vergunningsvrij is. De vergadering stemt in met het 
voorliggende inrichtingsplan.  
Ten aanzien van de welstandsaspecten van de schuurwoning: Deze schuurwoning kent een heldere en 
eenvoudige kap. Een kanttekening wordt geplaatst bij het schilddak met terras. In de mandaatcommissie wordt 
dit plan nog een keer beoordeeld. Verder zoekt de heer Bomhof uit of er nog andere onderzoeken spelen.    
De heer Bomhof vraagt nog naar de functie van de schaapkooi, welke een verblijfsruimte voor de familie Van 
Beuningen lijkt te impliceren. Waarschijnlijk wordt dit een recreatieverblijfsruimte. Daarmee krijgt binnen het 
principeverzoek ieder familielid de kans om op het landgoed te kunnen verblijven. 

 

6.  Havenkom 
Mevrouw Hoitinga en de heer Meijer (beiden gemeente) zijn aanwezig voor een toelichting. Ten behoeve van 
fase 1a subsidieaanvraag WBI ingediend. De ambitie is voorts om ook het gebied ten noorden van het stadhuis 
te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk en verblijfsgebied. Aan het einde van dit jaar volgt een 
uitspraak. Er is inmiddels een conceptvisie uitgewerkt voor het oostelijk deel van de Havenkom. Een voorwaarde 
om in aanmerking voor een WBI te komen is dat er binnen drie jaar gestart moet zijn met de bouw. Fase 1a 
maakt deel uit van de planvorming. Sowieso wordt fase 1a ontwikkeld. Wat is er ondertussen gebeurd? Er was 
een informatiebijeenkomst op 9 juni over de stedenbouwkundige visie van fase 1a en een beeldvormende 
bijeenkomst op 21 juni. Daarna zijn alle reacties verwerkt. In oktober wordt het plan aangeboden ter 
besluitvorming. De basisvisie is dat het oude stadhuis als beeldbepalend gebouw behouden blijft en de 
omringende nieuwbouw passend is in de sfeer van de binnenstad met een gemengd woningbouwprogramma. 
Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht en krijgt een ontsluiting op de verbinding Raadhuisstraat-
Westkadijk/Havenstraat. De herinrichting van de openbare ruimte is gelijk aan die van de binnenstad. De 
maximale hoogte van de woningen is waarschijnlijk vier lagen. Het karakter, de sfeer en de uitstraling zullen 
passend zijn bij de historische binnenstad. De aandachtspunten van de stedenbouwkundige visie zijn:  
- Positie van gebouwen, bouwhoogte en kapvormen 
- Overgangen tussen bestaand en nieuw langs Raadhuisstraat 
- Voordeur aan de straat 
- Delfts stoepje overgangszone 
- Historische stadhuis en kelder 
- Verkeer en parkeren 
- Groen in de openbare ruimte  
- Een goed woon- en leefklimaat 

Bouwhoogte en kapvormen 
Maximaal 2 lagen en kap bij de grondgebonden woningen. 
Maximaal 3 lagen bij de appartementen. 
Maximaal 4 lagen bij de appartementen met hoekaccent. 
Qua woonruimteverdeling wordt uitgegaan van een derde/derde/derde. Er zal sprake zijn van een sterk 
afwisselend beeld qua geveluitwerking en kapvorm. Een kap is verplicht, passend bij de omgeving. Ten aanzien 
van het historische stadhuis wordt gedacht aan een stadhuistuin en een mogelijke daghorecafunctie (orangerie) 
met de eventuele toevoeging van een serre. De benutting van de kelder is complex: mogelijk kan de 



Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - verslag openbare vergadering 22 september 2021            3/4 

kelderconstructie worden ingezet als funderingsruimte voor de grondgebonden woningen. Er is overigens ook 
onderzoek gaande naar de mogelijkheid van de voortzetting van het gebruik van de kelder als archief en dit te 
combineren met het in stand houden van de schuilkelder. Qua verkeersstructuur wordt de huidige routering 
voor het auto- en fietsverkeer over het huidige parkeerterrein naast het gemeentehuis gehandhaafd. 
Doortrekking van de Raadhuisstraat is nog onzeker. Mogelijk wordt hierbij gedacht aan een eventuele knip. 
Bewoners van het nieuwe woningencomplex parkeren hun auto achter de woningen in een binnentuin. Deze 
binnentuin wordt groen afgewerkt met hagen, grassen en bomen. Bezoekersparkeren gebeurt op het huidige 
parkeerterrein bij het gemeentehuis.  

Eind dit jaar komt het bestemmingsplan in procedure en wordt de projectontwikkelaar geselecteerd. De 
verhuizing van het huidige gemeentehuis naar het Rabobankgebouw is gepland begin 2023. De 
subsidieaanvraag vindt plaats in drie tranches: tot 17 september is er tijd voor indiening van de 
subsidieaanvraag. Dit biedt evenwel nog geen garantie dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Ook de provincie 
wil subsidie verlenen op voorwaarde dat dit op landelijk niveau eveneens wordt toegekend.  

Er is sprake van tenminste 500 woningen. De start van de bouw van de eerste woningen dient binnen 3 jaar 
plaats te vinden. Aangezien er reeds woningbouwplannen zijn voor de Meubelhal is het waarschijnlijk niet 
moeilijk om aan die voorwaarde te voldoen. Andere voorwaarden zijn: aantoonbaar maken dat er een publiek 
tekort is aan woningen en dat het betaalbaar moet zijn. Voor wat betreft het groen in de Havenkom wordt een 
recreatieve verblijfsruimte tussen de stadshaven en het stadhuisplein gerealiseerd. Ook het parkgroen van de 
voormalige spoorlijn en de collectieve binnenruimte achter de woningen van fase 1a moeten de groenstructuur 
verbeteren. Naar mate verder verwijderd van de binnenstad , des te industriëler de uitstraling wordt. 

De vergadering noemt het een cruciale locatie en wellicht kan worden gekeken om de stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteit extra te onderstrepen. Daarin past wellicht wat minder sociale woningbouw dat 
wellicht naar een ander bouwproject kan worden overgeheveld. Verder spreekt de CRK van een prima aanpak. 
CRK wil van de voortgang op de hoogte worden gebracht met tussentijdse rapportages.  
 

7.  Beheerplan Begraafplaatsen 
Karin Willemsen is als beleidsadviseur aanwezig voor een toelichting. Zij merkt op dat een aantal grafzerken 
verpaupert. Deze worden niet goed onderhouden en dreigen te verdwijnen. Voor de drie begraafplaatsen in de 
gemeente Nijkerk wordt een nieuw beheerplan voorbereid. De aanleiding is uitbreiding van de capaciteit en 
verder wordt getracht een oplossing te vinden voor de graven waarvoor de grafrechten voor onbepaalde tijd 
zijn uitgegeven. Het oude deel van de Nijkerkse begraafplaats heeft een monumentale status. Er wordt ingezet 
op behoud van dat historische gedeelte en hierbij wil men samenwerken met de Stichting Oud Nijkerk, CRK en 
het Gelders Genootschap. Hoe? Gedacht wordt aan de oprichting van een separate stichting die betrokken is bij 
het beheer, maar er zijn meerdere beheervormen mogelijk. Er wordt overigens nog steeds actief begraven op 
het oude deel. In de verordening wordt voorgesteld om voor grafmonumenten een meldingsplicht te laten 
gelden en voor het oude deel wordt voorgesteld om de vergunningsplicht in te stellen met zwaardere 
voorwaarden. Om het begraven betaalbaar te houden, wil het college rechthebbenden van graven voor 
onbepaalde tijd mee laten betalen aan het onderhoud van de begraafplaats. Het gaat dan om het onderhoud 
van de algemene voorzieningen zoals paden, gebouwen en groen. Getracht wordt de rechthebbenden die niet 
bekend zijn te achterhalen en met hen persoonlijk hierover contact te hebben. Mocht een graf niet worden 
onderhouden en geen nabestaanden te achterhalen zijn, dan wordt voorgesteld deze graven te ruimen. De 
verwachting is dat in 2024 dit onderdeel van het beleid kan worden afgerond. Het voorstel wordt behandeld in 
de raadscommissie van 7 oktober en op 14 oktober in de gemeenteraad. Voor de joodse begraafplaats geldt dat 
de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar de joodse gemeenschap geeft de graven uit en 
daarin speelt de gemeente geen rol.  
De heer Van de Veen is bang dat oude grafzerken gaan verdwijnen als de familie geen animo heeft om het te 
onderhouden. Als die zegt dat het graf geruimd moet worden, dan gaat het weg. Mevrouw Willemsen 
antwoordt dat dit niet zomaar mogelijk is. Er zal dan een toets worden uitgevoerd om te beoordelen of het kan 
worden behouden. 

De vergadering noemt de oprichting van een beheerstichting een goed idee. Verder is het belangrijk om aan te 
geven hoe wordt voorkomen dat het karakter van het oude deel van de begraafplaats verandert als er 
grafzerken komen die niet passend zijn. Wellicht kan die nieuwe beheerstichting adviseren inzake de 
toetsingselementen voor wat betreft dit onderwerp. Ook noemt de vergadering het belangrijk dat een goede 
inventarisatie plaatsvinden van de oude grafzerken, welke onderdelen bijzonder zijn om te beheren en de staat 
van onderhoud van deze monumenten.  De besluitvorming in de gemeenteraad wordt met belangstelling 
tegemoet gezien.  
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8.  Herinrichting Plein 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 

9.  Voortgang projecten Hoevelaken / rondje Hoevelaken 
Een delegatie van CRK heeft met wethouder Oosterwijk een rondje gemaakt door de winkelkern van 
Hoevelaken. Er zitten allerlei stedenbouwkundige initiatieven in de pijplijn die zich momenteel nog in een 
beginfase bevinden. Gezien de reacties van de ontwikkelaars lijken de vorderingen evenwel moeizaam te 
verlopen. De hoop is dat er schot in de zaak komt. Een mogelijk concreet plan is een andere invulling op de plek 
van het huidige Chinese restaurant.   

 

10. Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden voor kennisgeving aangenomen. 
Naar aanleiding van: 
Het plan voor het pand Van Domselaar ziet er in potentie goed uit, maar er worden wel gekke kleuren 
toegepast: zwartwit. 
 

11. Verslag vorige vergadering 11 augustus 2021 
Het verslag d.d. 11 augustus 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

12. Zittingsperiode CRK 

De benoeming van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) loopt af per 1 november 2021. Wanneer de nieuwe 
Omgevingswet in werking treedt zal er een Gemeentelijke Adviescommissie (GAC) aangesteld worden. Het 
aanstellen van een GAC is een wettelijke verplichting uit de Omgevingswet en vervangt dan de huidige CRK. De 
inwerkingstelling van de Omgevingswet staat nu gepland voor halverwege 2022, maar dit is nog niet zeker. 
Aangezien de benoeming van de leden afloopt, moet er voor de periode tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een verlening van de aanstelling van de leden van CRK plaatsvinden om hun advieswerk tot die 
tijd uit te kunnen voeren. Het beoogde effect is een voortzetting van het advieswerk van de huidige CRK op het 
gebied van erfgoed totdat de nieuwe Gemeentelijke Adviescommissie aangesteld wordt. De CRK heeft 
aangegeven door te zullen gaan in de huidige samenstelling, totdat de nieuwe adviescommissie is benoemd, 
met uitzondering van de heer Korthorst. Die heeft als enige aangegeven niet langer beschikbaar te zijn om 
zitting te nemen in de CRK. Hij vertrekt per november 2021.  

 

13. Actielijst 
De voorzitter heeft een actielijst samengesteld die tevens dienst kan doen als overdrachtsdocument. De 
vergadering gaat akkoord met het overzicht. Het overdrachtsdocument wordt overhandigd aan het college van 
B&W.  

   

14. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

  

15. Sluiting 
De volgende vergadering van CRK is op woensdag 3 november 2021. De voorzitter sluit het openbare deel van 
de vergadering om 17.30 uur.  

 

  

 


