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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

Datum en tijdstip: 30 juni 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (voorzitter), mw. M. Diederiks (adviseur erfgoed gemeente Nijkerk), 
dhr. H. Korthorst (Stichting Historisch Hoeflake), dhr. G. van de Veen (Stichting Oud 
Nijkerk), dhr. J. Nobel (Stichting Stadsgezicht Nijkerk) en dhr. L. Reijmer (adviseur 
welstand Gelders Genootschap).  
Gasten: dhr. S. Meere, dhr. W. Bomhof (gemeente Nijkerk), dhr. J.J. Grobben, dhr. W. 
Groenendijk (gemeente Nijkerk), dhr. D. van Dijk (Nautilus Health Club), dhr. H. Havenga 
(Koopmans Bouwgroep), dhr. H. Bos (namens de ontwikkelaar), dhr. T. Bullens (Vollmer 
en Partners), dhr. P. van de Kemp (gemeente Nijkerk), mw. B. Bouwman en dhr. B. van de 
Pol.  
 

Afwezigen:  

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 en heet een ieder welkom. De heer Meere wenst een advies van de CRK 
inzake de herplaatsing van de Van Kluijvelantaarn op het Plein. Door de relocatie van de lantaarn, en met name 
de voet van de lantaarn, worden de zichtlijnen belemmerd richting het plein en vermindert het zicht op het 
verkeer. De voorkeur gaat uit naar een nieuwe locatie voor de Van Kluijvelantaarn. Een alternatieve locatie is de 
achterkant van het Waaggebouw, in de buurt van de traforuimte. De vergadering is van mening dat de lantaarn 
thuishoort op het Plein en niet aan de achterzijde van het Waaggebouw. CRK staat niet onwelwillend tegenover 
een andere locatie: de voorkeursoptie is de afgesproken nieuwe locatie ten zuiden van het Waaggebouw (langs 
de Nieuwstraat) en wanneer dat niet mogelijk is, is handhaving van de huidige locatie bespreekbaar. Het plan 
wordt in afwachting van een alternatieve locatie teruggenomen.        
 
Mededelingen: 

-  

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Nieuwe adviescommissie 
Mevrouw Diederiks licht toe dat drie stappen zijn te onderscheiden: het uitvoeren van het onderzoek en het 
verzamelen van gegevens middels het afnemen van interviews, het opstellen van een kompas om de basis van 
de nieuwe rol van de adviescommissie in het proces te bepalen (met hulp van het Gelders Genootschap) en op 
basis van het kompas komen tot een instellingsbesluit, plus het benoemen van de nieuwe leden van de nieuwe 
adviescommissie. Inzake het kompas heeft overleg plaatsgevonden met twee portefeuillehouders en het doel is 
om te komen tot een duidelijke omschrijving van de rol en de bevoegdheden van de commissie. In november 
2021 volgt hierover een consultatieronde met de gemeenteraad. Begin volgend jaar wordt het instellingsbesluit 
ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is in september met beide 
portefeuillehouders een nieuw overleg te voeren over het kompas dat tevens met de CRK wordt besproken. De 
inwerkingtreding van de nieuwe adviescommissie omgevingskwaliteit is met een half jaar verlengd van 1 januari 
2022 naar 1 juli 2022. De benoeming van de CRK loopt op 1 november 2021 af. Het meest logische is dat de 
werkzaamheden van de CRK met een half jaar worden voortgezet tot mei 2022. De heer Korthorst stopt hoe dan 
ook eind van dit jaar met zijn werkzaamheden voor de CRK.  De heren Nobel en Van de Veen willen nog wel een 
half jaar deel uitmaken van de CRK. Er worden geen afzonderlijke gesprekken meer gevoerd met stakeholders. 
Iedereen heeft daartoe eind mei reeds de gelegenheid gehad, maar blijkbaar blijkt niet iedereen die uitnodiging 
te hebben ontvangen. De voorzitter heeft een voorwaarde verbonden aan het extra in de lucht houden van de 
CRK voor de duur van een half jaar: de commissie is al ruim twee jaar verstoken van een secretaris en pas bij 
secretariële ondersteuning zet hij zijn werk voort. 
  

4.  Beeldkwaliteitsplan bebouwing buitengebied 
Er zijn drie kritiekpunten geuit door een inspreker: het specifieke onderscheid dat wordt gemaakt in de 
bebouwing van historische erven (er is sprake van een soort uniformiteit die er niet is), het 
functieveranderingenbeleid (teveel sloopmeters moeten worden ingeleverd) en tegenstrijdigheden ten aanzien 
van kleinschalige bouwwerken zoals schuttingen en hekwerken. De kritiek is volgens de heer Bomhof niet 
terecht en er is geen aanleiding om de reacties te honoreren. Het Beeldkwaliteitsplan wordt in september 
ongewijzigd ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.       
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5.  Ontwikkelingsplan Oude Barneveldseweg 
De heren Grobben (gemeente Nijkerk), Groenendijk (gemeente Nijkerk), Van Dijk (Nautilus Health Club), 
Havenga (Koopmans bouwgroep), Bos (Samen Thuis), Bullens (Vollmer en partners) en Van de Kemp (gemeente 
Nijkerk) zijn aanwezig bij dit agendapunt. De kaderstelling voorziet in de realisatie van maximaal 165 woningen 
in een gebied dat de overgang is van de bebouwde kom van Nijkerk met het oostelijke buitengebied. Er wordt 
gewerkt binnen groene kamers met in de zuidelijke helft voornamelijk grondgebonden woningen en in het 
noordelijke deel appartementengebouwen (maximaal vier lagen met een kap). Het beeldkwaliteitsplan wordt 
besproken. De vergadering is gecharmeerd van het idee van de groene kamers en er is grote waardering voor de 
opzet, de duurzaamheid en het natuurinclusieve aspect van het plan. Er is evenwel nog geen beeld van de 
hoogbouwappartementen die de suggestie wekken van grootschalige bebouwing die mogelijk niet past binnen 
de schaal van het plan. Ook de CO²-belasting van het gebruik van beton dient in het BKP meegenomen te 
worden. Antwoord: de woningen zijn energieneutraal en een duurzaamheidscheck wordt toegezegd. Een 
expliciete fasering van de bouwplannen is er nog niet. De heer Van Dijk licht nog toe dat hij Koopmans 
Bouwgroep heeft gemachtigd om de ontwikkeling te begeleiden aan met name de noordzijde. 
 

6.  Omgevingsvisie 2040 Nijkerk / Slichtenhorst 
De heren Groenendijk (gemeente Nijkerk) en Van de Pol (bewoner) en mevrouw Bouwman (bewoner) zijn 
aanwezig voor een toelichting op een notitie van de bewoners van de buurtschap Slichtenhorst over de 
toekomst van dit gebied. Dit is gebeurd in het kader van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie van de 
gemeente Nijkerk (koersdocument). Daarbij hebben de bewoners aansluiting gezocht bij de nota Eigenheid en 
Karakter van de CRK. Het doel van de bespreking is om samen met de CRK op te trekken en elkaar te kunnen 
versterken om dit mooie gebied in zijn volheid te behouden of de belevingswaarde zelfs te verhogen, mogelijk 
via een beschermde status. Er is thans nog geen sprake van een belangenbehartiging en er wordt gekeken of 
men zich kan verenigen via een stichting of vereniging om de waardevolle entiteit van het gebied te behouden 
en zelfs te versterken. Er is inmiddels tweemaal ingesproken in de gemeenteraad door de bewoners. Daarbij 
kwam men tot de conclusie dat Slichtenhorst geen erkende buurtschap is. 

De heer Groenendijk is plezierig verrast dat de heer Van de Pol en mevrouw Bouwman het participatietraject zo 
enthousiast hebben opgepakt. De raadsleden hebben gewezen op het koersdocument en het participatieverslag 
en dat totaal wordt ambtelijk meegenomen voor een uitwerkingsslag. In oktober/november komt het terug in 
de gemeenteraad. Hierna gaat het opnieuw de inspraak in en volgt een formeel document, waarin alle 
belanghebbenden zijn gewogen.  

De voorzitter is aangenaam verrast door dit burgerinitiatief. Hij wijst erop dat de CRK een eigen notitie heeft 
geschreven over het cultureel erfgoed (Eigenheid en Karakter) en met name de het ‘Lint van Slichtenhorst’ krijgt 
qua landschapsontwikkeling een hoge waardering. Geconstateerd is dat het een cultureel-historisch waardevol  
gebied is, waar sprake is van veel ontwikkelingen. Het is zaak daar de vinger aan de pols te hebben om 
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het vestigen van een beschermde status is evenwel een behoorlijke 
procedure en is ook voor de CRK een behoorlijke zoektocht.  

De heer Korthorst vraagt hoeveel huishoudens door de insprekers worden vertegenwoordigd in Slichtenhorst, 
omdat niet iedereen hetzelfde denkt de wijze waarop Slichtenhorst dient te worden beschermd? De heer Van 
de Pol antwoordt dat zij tien adressen vertegenwoordigen, maar iedereen is aangeschreven. Er wordt gekeken 
naar de maximale grens om mensen te mobiliseren. Niemand in de kop van Slichtenhorst zit wat hem betreft te 
wachten op massale woningbouwplannen in dat gebied. 

De heer Van den Heuvel vraagt in hoeverre het gebied integraal wordt gezien als Slichtenhorst. Immers, zo’n 25 
jaar geleden is het gebied Plankenburgh door het gemeentebestuur afgescheiden van Slichtenhorst om hier 
ontwikkelingen mogelijk te maken. De heer Van de Pol antwoordt dat Plankenburgh deel uitmaakt van 
Slichtenhorst. 

Mevrouw Diederiks wil onderzoeken waarom Slichtenhorst niet in het koersdocument en het Omgevingsplan is 
meegenomen. Mevrouw Bouwman antwoordt dat Slichtenhorst onder het landelijk gebied valt en daar wordt 
naar gekeken. Daarna wordt de invulling bepaald. De gemeente Nijkerk vond het (nog) niet nodig om het apart 
te melden in de documentatie van het bindend adviesrecht.  De heer Groenendijk beaamt dat de gemeente 
bezig is met het bindend adviesrecht en dat moet uiterlijk voor de invoering van de Omgevingswet gereed zijn. 

De voorzitter wil dat meer wordt gedaan met de aanbevelingen van de nota ‘Eigenheid en Karakter’ van twee 
jaar geleden. Tot dusver is er nog niet veel mee gebeurd. Het voornemen is om het gebied Slichtenhorst eruit te 
lichten en het proces van beschermd stads- of dorpsgezicht op gang te krijgen. Mevrouw Diederiks antwoordt 
dat in het Omgevingsplan aparte buurtschappen worden omschreven als groot landelijk gebied. Ze denkt dat er 
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een grote kans van slagen is om Slichtenhorst te voorzien van een beschermde status door het mee te nemen 
bij de vastlegging van het Omgevingsplan.  

De voorzitter stelt voor dat het traject wordt onderzocht wat nodig is om in aanmerking te komen voor een 
aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. De wettelijke stappen moeten daarvoor worden doorlopen? (actie 
Diederiks) Ook Appel en Driedorp worden hierin meegenomen. 

 

7.  Ontwikkelingen Slichtenhorsterweg 14 
Het plan, doorverwezen via de mandaatcommissie, betreft de bouw van een nieuwe woning en schuur op het 
perceel grasland naast Slichtenhorsterweg 14. De bouwplannen maken deel uit van een deal met het bedrijf 
Kraaij dat moet vertrekken uit het Spaanse Leger. Tot op heden was de CRK niet betrokken bij deze initiatieven. 
De voorzitter heeft contact gezocht met de heer Visser, projectleider namens de gemeente Nijkerk. Die meldde 
niet anders te kunnen dan instemmen met het bouwplan aangezien de gemeenteraad zich al vaker heeft 
gebogen over de ontwikkelingen met het bedrijf en er afspraken zijn gemaakt. Evenwel is de CRK voorstander 
van behoud en herstel van het gebied Slichtenhorst door middel van een aanwijzing tot Beschermd Stads- en 
dorpsgezicht en daarin passen deze nieuwbouw-ontwikkelingen eigenlijk niet. Het signaal naar de gemeente 
Nijkerk moet zijn om dit geen vanzelfsprekendheid te laten worden. En mocht het toch niet te voorkomen zijn, 
dan moet het zorgvuldig gebeuren. Eventueel zou kunnen worden gedacht aan vormgevingseisen voor de 
woningen aan de Slichtenhorsterweg. Het bouwplan keert terug in de commissie en moet worden bekeken in de 
context van de monumentale omgeving. 

 

8.  Beleidsplan begraafplaatsen Nijkerk 
De gemeente is voornemens een nieuw beleidsplan voor de begraafplaatsen in Nijkerk vast te stellen. De 
voorzitter heeft aangegeven dat de CRK graag betrokken wil worden en mee wil denken bij de ontwikkeling van 
het beleidsplan begraafplaatsen in Nijkerk. Dit geldt in het bijzonder voor het oude gedeelte van de Algemene 
begraafplaats dat is aangewezen als gemeentelijk monument. 

Er spelen twee belangrijke ontwikkelingen op dit oude gedeelte van de begraafplaats waardoor de 
instandhouding van dit monument wordt bedreigd, namelijk: 
a. de onderhoudstoestand van een aantal beeldbepalende grafmonumenten is zo slecht dat deze binnenkort 
dreigen te verdwijnen. Erfgenamen doen er vaak niets aan (leven soms niet meer) en de vraag is of er hier ten 
behoeve van de instandhouding van het monumentale karakter van dit deel van de begraafplaats een rol 
weggelegd is voor de gemeente?  
b. een aantal oude grafmonumenten verdwijnen door herbegraven. Op die plek komen vaak nieuwe moderne 
grafmonumenten terug, waardoor het oude karakter van de begraafplaats verandert. 

De heer Van de Veen maakt zich zorgen over de trage aanpak van de gemeente ten aanzien van de 
begraafplaatsen. Mevrouw Willemsen van de gemeente Nijkerk is in een volgende vergadering aanwezig om 
kennis te maken met de CRK en een toelichting te verzorgen over het beleidsplan.  

9.  Muurschildering Kloosterstraat 
De heer Van Slooten heeft per mail informatie inzake de uitvoering van de muurschildering op de Kloosterstraat. 
De heer Nobel heeft hierop gereageerd en hem voorzien van tips om subsidiebronnen aan te boren. Hierop is 
nog niet gereageerd. De vergadering neemt kennis van de ontwikkelingen. De vraag die er nog wel ligt is of het 
wenselijk is om de beschrijving van het gemeentelijk monument Langstraat 20 en het Rijksmonument 
Catharinastraat 3 zodanig aan te passen dat de muur een beschermde status als monument krijgt. De huidige 
beschrijving is te summier. Mevrouw Diederiks wordt gevraagd dit uit te zoeken (actie).  
 

10. Sparrendam 
Omwonenden maken zich zorgen over de wens tot vergroting van de horecafunctie van de Sparrendam, 
eigendom van de Teka-groep. De gemeente Nijkerk heeft een procedure op gang gebracht waarbij de Teka-
groep de volle ruimte krijgt om te kunnen uitbreiden. De vergadering is van mening dat in deze actie moet 
worden ondernomen. De CRK stuurt een briefje richting het gemeentebestuur waarin wordt gemeld dat zij 
kennis heeft genomen van deze ontwikkeling en dat zij graag geïnformeerd wenst te worden over de eventuele 
wijziging van het bestemmingsplan en wenst het advies te hebben voorgelegd.      

 

11 Herinrichting terrein Huize Hoevelaken 
Dit onderwerp is niet behandeld vanwege het ontbreken van de heer Van Bleek. De heer Van Bleek wordt 
gevraagd een schriftelijke toelichting op te sturen. 
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12 Knooppunt Hoevelaken 

De heer Wabeke zou een toelichting geven, maar hij is niet verschenen. De vergadering vraagt hoe de 
ruimtelijke kwaliteit is afgedekt en de stand van zaken omtrent het geluidsscherm/geluidswering. Volgens de 
heer Korthorst is een geluidswering niet meegenomen in de plannen van Rijkswaterstaat. CRK wil daarnaast 
weten wat er gebeurt aan de Nijkerkse en de Amersfoortse kant. Misschien zitten er nog kansen in om de 
effecten van de reconstructie te verzachten. Mogelijk kan kennis worden uitgenodigd om het plan toe te lichten 
met de optiek op het Nijkerkse belang. Mevrouw Diederiks neemt contact op met een ambtelijke 
vertegenwoordiging in Amersfoort. Het onderwerp wordt besproken in een volgende vergadering van de CRK.  
   

12
a 

Groot Kattenburg 

Tijdens een hoorzitting voor de bezwaarschriftencommissie heeft de eigenaar van Groot Kattenburg op de 

Nieuwstraat in Nijkerk verzocht in twee documenten om de aanwijzing tot gemeentelijk monument teniet te 

laten doen. In beide documenten, zowel de bouwhistorische opname als de constatering van het adviesbureau 

De Lange, staan geen constateringen die de CRK na overleg op andere gedachten gebracht hebben. Immers, een 

bouwkundige staat is het resultaat van het onthouden van onderhoud en doet niets af aan de monumentale 

waarden van het pand en dan met name het achterste gedeelte. Uit de opnames van zowel de 

monumentenwacht als de bouwhistorische opname blijkt niet dat het geheel in dusdanig slechte staat is dat er 

van restauratie/renovatie geen sprake meer kan zijn. De bezwarencommissie heeft gevraagd of de commissie 

het advies om het gehele pand aan te wijzen als GM zonder restricties en zoals omschreven in de redengevende 

beschrijving, ook na het inzien van de bouwhistorische opname in opdracht van de eigenaar uitgevoerd, 

schriftelijk kan vaststellen. Na bespreking van de stukken is de Commissie gekomen tot het besluit dat het 

advies onverkort gehandhaafd wordt. Dit wordt door de voorzitter schriftelijk medegedeeld aan de gemeente. 

De eigenaar wordt nog gemeld dat hij in aanmerking kan komen van het lage rentetarief van het Herstelfonds. 

13 Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden voor kennisgeving aangenomen.. 
Naar aanleiding van: 
Ieder veld in het bouwplan Het Spaanse Leger krijgt zijn eigen gezicht. 
De heer Van de Veen wil weten wat gaat gebeuren op het adres Van Reenenpark 5 te Nijkerk. De heer Reijmer 
heeft dit doorgestuurd naar de heer Van Bleek. De kozijnen en dakpannen worden vervangen. 
De heer Van de Veen heeft vragen over het project Groot Hennekeler. Mevrouw Diederiks antwoordt dat dit 
bouwplan voorligt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

14 Verslag vorige vergadering d.d. 19 mei 2021 
Het verslag van de vergadering d.d. 19 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

15 Rondvraag 
De heer Korthorst wil een overzicht samen laten stellen middels een overdrachtsdocument dat alle kwesties 
bevat welke nog behandeld dienen te worden.  Hiervoor wordt de actielijst geactualiseerd.. 

16 Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CRK wordt gehouden op 11 augustus 2021. 

 

17 Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 16.33 uur.  

 

 


