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Voorwoord
Soms blijkt het belang dat we hechten aan de

De recente ontwikkelingen kunnen ons er ook

dingen waarvoor we ons met hart en ziel inzet-

van doordringen dat de ruimtelijke kwaliteit van

ten te worden genuanceerd door het verloop van

de omgeving een rol kan spelen in het bestrijden

de geschiedenis. In het licht van de wereldwijde

van deze crisis of in elk geval de gevolgen daar-

crisis rondom de coronapandemie lijkt het haast

van. We waren al bezig met nadenken over duur-

futiel je druk te maken over de toekenning van

zaamheid en circulariteit en daar zal een groter

(publieke) ruimte, het bewaren en bewaken van

bewustzijn voor de gevaren van pandemieën bij

historisch erfgoed, het vormgeven aan buurten

moeten komen. Dit kan ook invloed hebben op

en wijken. In dat licht verbleekt zelfs de zorg

de manier waarop we de ruimte organiseren,

over die andere, minder acute maar daardoor

bouwen en omgaan met onze geschiedenis.

niet minder ernstige wereldwijde crises: de opwarming van de aarde, het opraken van geologi-

Reflectie, terugkijkend op de afgelopen tijd,

sche reserves, de verdroging, het afnemen van

speelt in dat bewustwordingsproces een belang-

biodiversiteit.

rijke rol. Dit jaarverslag dient dit doel. We kijken
hierin terug op twee jaar advieswerk (2018-

De coronacrisis heeft er in elk geval toe geleid

2019) voor de gemeentes Cuijk en Grave aan de

dat de invoering van de Omgevingswet met een

hand van een aantal aansprekende plannen die

jaar is uitgesteld. Dit blijkt in veel gevallen een

de revue zijn gepasseerd, we kijken naar ten-

welkom besluit: de tijd om alles op evenwichtige

densen en proberen daaruit enige conclusies en

wijze voor te bereiden begon hier en daar al be-

aanbevelingen te destilleren.

hoorlijk te knellen. Zo ook de organisatie van het
adviesstelsel onder de Omgevingswet, waarin
veel meer dan voorheen lokale overheden hun

Joost Ahsmann

eigen afgewogen keuzes moeten gaan maken.

voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Grave-Cuijk
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1. Inleiding
1.1 Omgevingskwaliteit en de
Omgevingswet

zelf, noch in de aanhangende AMvB’s. In de Nota

gemeenten nog steeds het belang in van kwa-

naar aanleiding van het Verslag Omgevingswet

liteitsbevordering in het bouwen en handhaven

in 2015 komt de minister (van Infrastructuur en

daarom hun ruimtelijke kwaliteitsbeleid in de

Terwijl in januari 2018 de Omgevingswet al

Milieu, want R.O. is geen beleidsveld meer) wel-

vorm van welstandsnota’s, beeldkwaliteitplannen

grotendeels in kannen en kruiken was, werd in

iswaar met de term “uiterlijk van bouwwerken”

enz., als onderdeel van het toekomstige Omge-

Davos door de Europese ministers van cultuur,

op de proppen, maar haast zich eraan toe te

vingsplan.

waaronder de Nederlandse, de Verklaring van

voegen dat hij beleid daarin niet als een Rijksbe-

De verklaring van Davos

Davos ondertekend. Die verklaring draait om het

lang ziet en het daarom aan de lagere overheden

en is in begrijpelijke taal opgesteld. De tekst

belang van een kwalitatief hoogstaande “Baukul-

overlaat. Toch heeft Nederland de Verklaring van

biedt stof tot nadenken bij de evaluatie van het

tur” (waarmee bedoeld wordt dat al het ingrijpen

Davos ondertekend. Hoe valt dit te rijmen?

welstandsbeleid in uw gemeente en bij de inrich-

1

telt slechts 5 pagina’s

ting van het nieuwe adviesstelsel. Op 1 januari

in het ruimtelijke domein vooral een culturele
daad en niet slechts een economische daad zou

Het is schrijnend te moeten constateren dat

2022 zullen namelijk alle gemeenten in Neder-

moeten zijn). De ondertekenaars verklaarden dat

een land als Nederland, dat zich in het verleden

land een nieuwe gemeentelijke adviescommissie

zij zich zullen inspannen om die kwalitatief hoog-

vaak (en terecht) voorstond op zijn hoogstaan-

moeten hebben ingesteld.

staande Baukultur ook daadwerkelijk te bevorde-

de architectuur en stedenbouw, niet alleen al

ren. De ministers namen daarmee expliciet ook

jaren geen Ministerie van ruimtelijke ordening

Wij hopen verder als commissie dat dit Jaarver-

verantwoordelijkheid voor het bereiken ervan.

(VROM) meer heeft, maar nu ook qua wetgeving

slag, naast de Handreiking Adviesstelsel Omge-

Mooie en hoogstaande ambities.

ten prooi is gevallen aan laissez-faire-denken. Of

vingskwaliteit2, u van de nodige informatie zullen

In de Omgevingswet was al eerder, onder druk

dacht de minister bij het ondertekenen van de

voorzien om een zorgvuldige afweging te maken

van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en andere

Verklaring dat dat over de andere landen ging?

bij de besluitvorming rond de instelling van die

belangenorganisaties, een derde maatschappelijk

Dat in Nederland alles goed blijft gaan als je

nieuwe commissie en het adviesstelsel in bredere

hoofddoel toegevoegd (naast veiligheid en ge-

initiatiefnemers vrij spel geeft?

zin.

over het hoofd was gezien: “een goede omge-

Inmiddels lijkt de wal het schip te keren: de

1

vingskwaliteit”. Dat klinkt wat minder ambitieus

Tweede Kamer heeft op initiatief van PvdA en

college-van-rijksadviseurs/documenten/publica-

dan “een kwalitatief hoogstaande Baukultur” en

CDA besloten dat er weer een Ministerie van

tie/2020/03/05/verder-met-de-verklaring-van-

dat is het ook. In de tekst van de Omgevingswet

VROM moet komen. Het college van Rijksadvi-

davos/200220_Verder+met+de+Verklaring+van+-

wordt dit doel namelijk nauwelijks concreet ge-

seurs heeft onlangs een warm pleidooi gehou-

Davos_digitaal-bestand-spreads.pdf

maakt en er wordt geen enkele concrete waarde

den voor het instellen van een Rijksbureau voor

2

of voorwaarde geformuleerd, noch in de tekst

Omgevingskwaliteit . Gelukkig zien de meeste

sel-omgevingskwaliteit

zondheid), dat aanvankelijk bewust of onbewust
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1.2 Samenstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
zijn:
De heer Joost Ahsmann: architect en voorzitter
Mevrouw Channa Cohen Stuart: archeoloog
De heer Chris Franken: architect
De heer Frank Haans: bouwhistoricus en adviseur monumenten
De heer Antony Marcelis: landschapsarchitect
De heer Onno van Rieven: stedenbouwkundige
Mevrouw Liesbeth Kling: ambtelijk secretaris
CGM
De leden van de Welstands- en/of Monumentencommissie zijn:
De heer Joost Ahsmann: architect
De heer Chris Franken: architect
De heer Frank Haans: bouwhistoricus en
adviseur monumenten
De heren Erwin Ansems en Norman Hendriks:
ambtelijk secretarissen van de commissie.
De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk
van lokale politiek, het gemeentelijk bestuur,
de ambtelijke organisatie en van partijen die
rechtstreeks belang hebben bij de te bespreken
plannen.

8

Afb. 1 De Commissie besprak de voorgelegde projecten in 2020 per Microsoft Teams-vergaderen

1.3 Werkwijze advisering
De CRK komt gemiddeld 2 maandelijks bij elkaar

gesloten met een conclusie van de voorzitter. De

op maandagochtend, afwisselend in het gemeen-

secretaris maakt hiervan verslag en verzendt dit

tehuis in Cuijk en in Grave. Elke initiatiefnemer

naar de ambtelijke vertegenwoordiger.

van het te behandelen onderwerp, of zijn vertegenwoordiger, krijgt de gelegenheid zijn initiatief

De CRK wordt vooral ingezet om te adviseren

te presenteren en toe te lichten.

over gebiedsontwikkeling, vanuit een breed
expertise-terrein. Zo kan al bij het opstellen

De behandelende ambtenaar stelt van het te

van het bestemmingsplan of omgevingsplan het

behandelen onderwerp vragen aan de commis-

belang van cultuurhistorie en omgevingskwaliteit

sie via een vraagstellingformulier, waarop aan-

worden meegenomen.

gegeven staat wat precies van de commissie

Bouwplannen die in het bestemmingsplan passen

verwacht wordt. Dit kan zijn een advies over de

worden doorgaans niet aan de CRK voorge-

bouwplannen, het beeldkwaliteitplan, het be-

legd, maar rechtstreeks aan de welstands- en/

stemmingsplan, de voorkeur voor bouwvolgorde

of monumentencommissie voorgelegd. De leden

of een verzoek mee te denken over voorgesteld

daarvan zijn gemandateerd vanuit de CRK. De

beleid. Zoals bijvoorbeeld over het Visioterrein in

opzet van het adviesstelsel voor de gemeenten

Grave, en het archeologiebeleid van Cuijk. Naast

Grave en Cuijk is daarmee feitelijk al helemaal

een vraagstellingformulier worden de beschik-

voorbereid op hetgeen wordt verlangd onder de

bare documenten van de te behandelen stukken

nieuwe Omgevingswet, zoals beschreven in de

minimaal 1 week voor de behandeling naar de

“Handreiking adviesstelsel voor Omgevingskwa-

leden opgestuurd. Tijdens de vergadering wordt

liteit”, zoals uitgegeven door de VNG in samen-

het voorliggend plan ingeleid door de ambtelijke

werking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

vertegenwoordiger en bij voorkeur nader toege-

en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed3.

licht door de opsteller /ontwerper/initiatiefnemer/vertegenwoordiger van het initiatief, waarna

3

de commissie vragen stelt en het gepresenteerde

sel-omgevingskwaliteit

https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesstel-

bespreekt en toetst. De behandeling wordt af-

Jaarverslag 2018-2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Grave - Cuijk

9

2. Verslag Welstands- en Monumentencommissies
Cuijk
Verslag welstands- en
monumentencommissie Cuijk
2018-2019

2018
De welstandscommissie heeft in 2018 106 adviezen uitgebracht over 73 bouwplannen. Een gemiddelde van 1,4 adviezen per plan. Daarin zijn

De commissie heeft ook enkele adviezen uitgebracht voor de gemeente Mill en Sint-Hubert,
over de Rijksmonumentale Peel-Raam-stelling.

ook de adviezen voor monumenten opgenomen.

Deze zijn niet in onderstaande cijfers verwerkt.

Er is 10 keer op afstand, via email, een advies

2019

uitgebracht. De overige adviezen zijn in een
welstandsvergadering in Cuijk uitgebracht, die
tweewekelijks plaatsvindt.
Er is in die vergaderingen 17 keer overleg gevoerd met betrokkenen.
In de gecombineerde welstands-monumentencommissie zijn in 2018 8 plannen behandeld, en
in totaal 10 Adviezen uitgebracht. Deze adviezen
betroffen net alleen monumenten, maar ook
herbestemming van beeldbepalende panden of
complexen, zoals het Regouin-complex en het
kerkje van Vianen.

10

De welstandscommissie heeft in 2019 117 adviezen uitgebracht over 88 bouwplannen. Een gemiddelde van 1,3 adviezen per plan. Daarin zijn
ook de adviezen voor monumenten opgenomen.
Er is 12 keer op afstand, via email, een advies
uitgebracht. De overige adviezen zijn in een
welstandsvergadering in Cuijk uitgebracht, die
tweewekelijks plaatsvindt. In de vergaderingen is
23 keer overleg gevoerd met betrokkenen.
In de gecombineerde welstands-monumentencommissie zijn in 2019 8 plannen behandeld en
in totaal 8 adviezen uitgebracht.

Cuijk
aantal
commissievergaderingen
aantal adviezen “op afstand”
aantal adviesaanvragen
totaal
eerste behandelingen
tweede behandelingen
derde behandelingen
vierde of meer behandelingen
akkoord
akkoord mits
niet
aangehouden
gespreksnotitie
overleg met betrokkenen in
de vergadering
geïntegreerd advies
welstand-monumenten
stedenbouwkundig- /
beleidsadvies

2018

2019

24
10

25
12

106
73
27
3
3
73 69%
13 12%
7 7%
4 4%
9 8%

117
88
19
9
1
69 59%
17 15%
7 6%
10 9%
14 12%

17

23

10

8

0

1

Grave
Verslag welstands- en
monumentencommissie Grave
2018-2019

2018
De welstandscommissie heeft in 2018 85 adviezen uitgebracht over 67 bouwplannen. Een gemiddelde van 1,26 adviezen per plan. Daarin zijn
ook de adviezen voor monumenten opgenomen.
Er is 2 keer op afstand, via email, een advies
uitgebracht. De overige adviezen zijn in een
welstandsvergadering in Cuijk uitgebracht, die
tweewekelijks plaatsvindt.
Er is in die vergaderingen 16 keer overleg gevoerd met betrokkenen.
In de gecombineerde welstands-monumentencommissie zijn in 2018 15 plannen behandeld en
in totaal 19 adviezen uitgebracht. Deze adviezen betroffen niet alleen monumenten, maar
ook plannen in de beschermde stadsgezichten
binnenstad Grave, het rode en blauwe dorp en
Bronkhorstweg Velp.

2019
De welstandscommissie heeft in 2019 123 adviezen uitgebracht over 91 bouwplannen. Een gemiddelde van 1,35 adviezen per plan. Daarin zijn
ook de adviezen voor monumenten opgenomen.
Er is 6 keer op afstand, via email, een advies
uitgebracht. De overige adviezen zijn in een
welstandsvergadering in Cuijk uitgebracht, die
tweewekelijks plaatsvindt.
Er is in die vergaderingen 19 keer overleg gevoerd met betrokkenen.
In de gecombineerde welstands-monumentencommissie zijn in 2019 14 plannen behandeld en
in totaal 19 adviezen uitgebracht.
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Grave
aantal
commissievergaderingen
aantal adviezen “op afstand”
aantal adviesaanvragen
totaal
eerste behandelingen
tweede behandelingen
derde behandelingen
vierde of meer behandelingen
akkoord
akkoord mits
niet
aangehouden
gespreksnotitie
overleg met betrokkenen in
de vergadering
geïntegreerd advies
welstand-monumenten
stedenbouwkundig- /
beleidsadvies

2018

2019

23
2

25
6

85
67
13
5
0
40 47%
21 25%
5 6%
11 13%
8 9%

123
91
24
7
1
64
20
13
12
14

19

19

19

19

2

0

52%
16%
11%
10%
11%
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3. Verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2018-2019
Een selectie van de onderwerpen die in 2018 en
2019 ter bespreking en beoordeling aangeboden
werden, zijn:
•

Quickscan actualisering gemeentelijke monumentenlijst Grave

•

Wonen aan de Vesting, Grave

•

Plan Oliestraat Maaskade, Grave

•

Prinsenstal, Grave

•

Bestemmingsplan Torenstraat 22, Gassel

•

Grotestraat-Zuid (Nutriciaterrein), Cuijk

•

Victor Hugo, Molenstraat, Cuijk

•

Molenstraat 43, Cuijk

•

Mgr. Zwijssenstr en Robijnlaan, Cuijk

•

Fietsbrug, Cuijk-Mook

In dit hoofdstuk is van deze projecten/onderwerpen een kort verslag van de inhoud, bespreking
en beoordeling weergegeven.

3.1 Actualisatie gemeentelijke
monumentenlijst Grave
Een lijst onderhevig aan ontwikkeling
Een monumentenlijst is allerminst een statisch

Afb. 2 De John. S. Thompsonbrug met stuw en sluizen bij Grave uit 1926-1929 is inmiddels uitgegroeid tot een

gegeven. Nieuwe inzichten en aandachtspunten

icoon. Foto Frank Hanse MAB 2020.

leiden tot het besef dat enerzijds ook gebouwen
en ensembles uit jongere perioden aandacht en

meer is. De al voor 2000 opgestelde gemeente-

kunst (MIP 1850-1940) zijn onderzocht, beschre-

bescherming verdienen en dat anderzijds reeds

lijke monumentenlijst is in 2004-2005 door leden

ven en toegevoegd. Eén van de meer opvallende

beschermde gebouwen door ernstige verwaarlo-

van de toenmalige Graafse Commissie Ruimte-

objecten hiervan was het klooster de Wijnberg

zing, brand of illegale verbouwingen zodanig aan

lijke Kwaliteit geactualiseerd, waarbij met name

uit de jaren 20 aan de Oliestraat. Dit complex

waarde inboeten, dat bescherming niet zinvol

gebouwen uit de zogenaamde jongere bouw-

vervult momenteel een centrale rol in het project

12

Bescherming van wederopbouwarchitectuur
Sinds een tiental jaren is door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed het vizier gericht
op de architectuur uit de Wederopbouwperiode
(1950-70). Onderzoek werd verricht naar verschillende categorieën (openbare gebouwen,
scholen, militaire bouwkunst, kerken, woonhuizen) en ook uit deze periode werden iconische
gebouwen beschermd zoals het woonhuis van
architect Jan de Jong bij Schaijk. Intussen waren
meerdere gemeenten ook actief in het beschermen van naoorlogs erfgoed. Omdat ook Grave
zich bewust was van de aanwezigheid van waardevol erfgoed uit de Wederopbouw rijpte het plan
om de gemeentelijke lijst te actualiseren.
Op naar een geactualiseerde lijst
Eind 2017 werd bij het aan het Graafs Museum
verbonden Kenniscentrum architectuur & ruimtelijke ontwikkeling door de beleidsmedewerAfb. 3 Omslag van het quickscanrapport actualisering van de gemeentelijke monumentenlijst van 13 februari 2018

ker erfgoed & monumenten Fra Jurgens van de
gemeente Grave het verzoek neergelegd om een
inventarisatie ten behoeve van de actualisering

“Prinsenstal-I am Grave”, waaraan in dit jaarver-

panden in het centrum, waaronder het Arse-

uit te voeren. Piet Zelissen, Tiny van Tuijn en

slag ook apart aandacht wordt besteed.

naal met directiewoning, het postkantoor en de

Frank Haans voerden deze inventarisatie uit. De

woning van dokter Kanters vielen daar ook het

groslijst werd voorgelegd aan de gemeente, die

Kort daarvoor hadden ook de toppers uit die

gemaal Van Sasse, de Graafse brug met stuw, de

het Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen de

periode binnen het uit het MIP-project voort-

Generaal de Bonskazerne en kazematten van de

groslijst liet verwerken in een quickscan waarbij

vloeiende Monumenten Selectie Project (MSP)

Peel-Raamstelling en Maaslinie onder.

de objecten zijn getoetst aan verschillende crite-

bescherming gekregen als Rijksmonument. Naast

Jaarverslag 2018-2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Grave - Cuijk

ria en voorzien van een advies.
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Het rapport dateert van februari 2018.
De quickscan is vervolgens op 26 februari 2018
voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit Cuijk-Grave. In een langdurige sessie,
waarbij de commissie is aangevuld met een extra
cultuurhistoricus (Esther Leenheer) zijn de adviezen uit de quickscan besproken. dit heeft geleid
tot een goedgekeurde lijst van kandidaat monumenten en kandidaat beeldbepalende objecten.
Deze lijst vormde de aanleiding voor het vervaardigen van redengevende beschrijvingen,
wederom uit te voeren door het Monumenten
Advies Bureau uit Nijmegen. In 2019 is hiermee
een eerste start gemaakt en inmiddels zijn de
panden in en rond het oude centrum onderzocht
en beschreven. Daaronder bevinden zich enkele
woningen van de architect Frits Schütz die ook
een aanvang maakte met de eerste uitbreidingswijk van Grave, bekend als het Rode en Blauwe
Dorp. Een belangrijke plaats is ook ingeruimd
voor het werk van zijn leerling Jan de Jong, die
tot de belangrijkste architecten van de Bossche
School wordt gerekend. Grave bezit veel woningen van Jan de Jong, behorend tot zijn vroege
werk met een sterke traditionalistische inslag uit
de periode 1950-65 als iconen uit zijn latere zuivere Bossche Schoolperiode. Het project nadert
zijn voltooiing met beschrijvingen van de kerkdorpen Gassel, Velp en Escharen.

14

Afb. 4 Panden aan het Kasteeltje met de hoek Klinkerstraat. Het gebouw met de benzinepompen ervoor is het door
de architecten Meerman-Van der Pijl uit Nijmegen gerealiseerde garagebedrijf Smits. Deze garage/werkplaats met
bovenwoning is bijzonder gaaf bewaard gebleven en voorgedragen voor bescherming. Foto uit de jaren 60. Beeldbank RCE.

Afb. 5 Hertog Graafsingel 1, ontwerptekening gevels, Jan de Jong 29 augustus 1951. BHIC

Afb. 6 Sociale woningbouw van Jan de Jong uit de vroege jaren 50 gezien vanuit de G.W. Lovendaalsingel. Op de
voorgrond de rivier De Raam, die hier als buitengracht van de vesting fungeerde. Foto: Frank Haans januari 2018
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3.2 ‘Wonen aan de Vesting’: En
weer een puzzelstukje
Het woningbouwplan ‘Wonen aan de Vesting’
is een onderdeel van bedrijventerrein Wisseveld. Over het bedrijventerrein zijn al meerdere
plannen bij de commissie langsgekomen, en de
plannen werden, aangewakkerd door de commissie, steeds beter. Voor onze ogen voltrok een
rijpingsproces waarbij een eenvoudige opknapbeurt evolueerde tot een steeds integraler plan
met een visie op ontwikkeling in de toekomst. Er
kwam aandacht voor transformatie van bedrijven, de uiterwaarden werden betrokken in de
planvorming en er werd nagedacht over een
menging van wonen en werken. Al gauw botsten
de plannen op de aansluiting met Grave want
Wisseveld snijdt dwars door de vroegere vesting-

Afb. 7 Ambitieniveaus openbare ruimte (BKP binnenstad 2012)

structuur.
wat meer richting gegeven (zie afbeelding). Alsof

Ergens is mede door deze studies het belletje

Bij het nadenken over de toekomst van de stad

het cadeautje een klein beetje wordt uitgepakt.

gaan rinkelen dat Grave veel duidelijker moet

Grave zagen wij een vergelijkbaar rijpingspro-

We zien al bescheiden schetsen om, bij het Visio-

kiezen. Dat het goud in handen heeft. Dat met

ces. Kijk bijvoorbeeld naar het Beeldkwaliteitplan

terrein, een deel van de bastionstructuur terug

de grote ontwikkelingen op stapel; het Visioter-

Binnenstad uit 2010, waarbij er aan de kant van

te brengen. Langs de Elftweg mag de vestingstad

rein, Prinsenstal, Catharinahof en natuurlijk Wis-

Wisseveld een grote hap ontbreekt in de vesting

als mogelijk iets zichtbaarder worden en aan de

seveld een enorme kans ligt om nu grondig en

(zie afbeelding). Waar de vesting nog zichtbaar

noordkant wordt de vestingcontour behoedzaam

integraal de hele zaak recht te trekken. Met dit

is, wordt deze natuurlijk gekoesterd en op een

met bomen aangezet.

inzicht is opdracht gegeven om een geïntegreer-

paar plekken naar voren gehaald, maar van een

de visie Vestingstelsel op poten te gaan zetten

stevige koers is dan nog geen sprake. Bij de ont-

en die mag er zijn. De hele vestinggordel aan

werpstructuurvisie 2025 wordt er al voorzichtig

de zuidkant zal weer zichtbaar worden, nieuwe
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Afb. 8 Structuurvisie Grave 2025

brugpoort incluis, de Elftweg snijdt dwars door

Afb. 9 Vestingvisie Grave

Afb. 10 Wonen aan de Vesting Grave

sturen en beoordelen van de plannen een heel

onaantastbaar. Daar wordt niet op beknibbeld

boegbeeld rond de haven en de scheepswerf.

stuk eenvoudiger. Zo is nu klip en klaar dat de

om meer ruimte te maken voor woningbouw.

Baronesstraat, onderdeel van de vestingcontour,

Op deze punten kon een eerste schets al direct

Daarmee komen we weer terug op het plan

de dominante structuur is. Oftewel de bebou-

aangepast worden.

gereconstrueerde wallen en bastion Bekaf wordt

‘Wonen aan de Vesting’. Nu er lijn zit in de toekomstvisie Wisseveld en vanuit Grave de contouren van de vesting zich scherp aftekenen is het

wingsrichting van ‘Wonen aan de Vesting’ moet
zich aanpassen aan deze richting. De dubbele

Nu het onderscheid binnenstad en buitenstad

bomenrij om de contour te benadrukken is bijna

ook aan de noordkant van Grave nauwkeurig
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wordt neergezet, was dit tevens een punt waar
de commissie en de ontwerpers elkaar makkelijk
konden vinden. Wonen aan de Vesting is geen
pandsgewijze ontwikkeling, maar een buurt die
in samenhang ontwikkeld wordt met ruim groen.
Door de heldere uitgangspunten kon meermaals
de spiegel voorgehouden worden aan de ontwerpers zoals “kies een meer onderscheidende
uitstraling die beter aansluit bij het bedrijventerrein en blijf lager dan Catharinahof”. Zo ontstaat
hier een prettig gevarieerd woonbuurtje, het
puzzelstukje dat even kwijt leek te zijn, maar nu
perfect past.

3.3 Plan Oliestraat - Maaskade
Grave
De locatie Oliestraat Maaskade staat niet alleen.
Het is het sluitstuk van de aanpassing van het
weefsel dat wordt ingesloten door de straten
Brugstraat, Prinsenstal, Maaskade en Oliestraat.
Dit weefsel omvat een aantal plannen. Oliestraat
is daar één van.
Het gesprek met de procesverantwoordelijken is
steeds gericht geweest op de aansluiting bij de
Graafse schaal en detaillering. Bij de gesprekken
hebben de architect en de ontwikkelaar voldoende inspiratie en overtuiging gevonden om

18

Afb. 11 Impessie ontwikkeling Oliestraat en Maaskade

maximaal tegemoet te komen aan wat het is dat

Metselverbanden en kleurstellingen zijn ter sprake

deze plek vereist. Sociale woningbouw op een

geweest. Boeiend is om enerzijds de keuze te ma-

bijzondere situatie, dat een veelvormige invulling

ken om aansluiting bij historische referenties te

oproept.

zoeken en anderzijds ook eigentijdse oplossingen
toe te passen.

De uitgangspunten voor het plan werden door de

De commissie heeft grote waardering voor het

constructieve dialoog steeds verder aangescherpt.

behaalde resultaat en ziet in dit plan een goede

De volgende onderwerpen zijn steeds een punt

vervolmaking van dit deel van Grave. Het plan

van orde geweest: kleine korrel; zorgvuldige op-

harmoniseert de contextuele verscheidenheid en

bouw van de gevel; verschil in materialen en stijl-

dat is knap.

kenmerken; veel aandacht voor het binnengebied.

meer voorname huizen waaronder de Wijnberg,
een huis van 16de-eeuwse oorsprong met een
traptoren. In de 19de eeuw vestigden zich in
enkele oude huizen aan de Oliestraat, waaronder
de Wijnberg, de Zusters van Liefde. Zij stichtten hier een klooster en scholen voor opvang
en onderwijs aan blinde meisjes. Ook jongens
tot 8 jaar werden hier opgevangen, waaronder
Jules de Corte voordat hij werd overgebracht
naar blindeninstituut Henricus voor jongens en
mannen aan de Hoofschestraat. De zusters lieten
eerst op de hoek Oliestraat/Brugstraat een nieuwe kapel bouwen, waarna kort na 1900 schoolen woonvleugels volgden langs de Brugstraat en
Prinsenstal. Naast blinde kinderen was hier ook
de lagere school voor meisjes gevestigd. Door
de twee instellingen voor blindenonderwijs werd
Grave een begrip binnen de blindenzorg.
Afb. 12 Uitsnede uit een luchtfoto van het begin van de jaren 20 met daarop nog het oude Wijnbergcomplex.
Rechts de vestingmuur met Oude Haven. Beeldbank Defensie, NMIH

In de jaren 20 werden de oude huizen en kapel
aan de Oliestraat vervangen door een nieuw

de. De naam verwijst naar een van oorsprong

kloostergebouw langs de Oliestraat met een

17de-eeuws stalgebouw met koetshuis dat,

kapel daarachter en een torentje aan de Brug-

op de vestingmuur langs de Oude Haven heeft

straat. Ontwerper was de Nijmeegse architect

gestaan tot omstreeks 1915. Deze stalling be-

J.G. Deur. In 2004 is het complex beschermd

Een gebied met een rijke historie

hoorde tot een complex van gebouwen, met de

als monument. De vroeg 20ste-eeuwse school-

Het gebied dat thans bekend staat als de Prin-

uitgang aan de Oliestraat en is in gebruik ge-

vleugels en kloostervleugels langs de Brugstraat

senstal is een gebied aan de rand van de ves-

weest als het gouvernement waar naar verluidt

en de Prinsenstal bleven gespaard. In de jaren

tingstad Grave, omsloten door de Prinsenstal/

ook prins Maurits tijdens zijn bezoeken aan Gra-

60 verhuisde het instituut naar de voormalige

Oude Haven, Brugstraat, Oliestraat en Maaska-

ve heeft verbleven. Langs de Oliestraat stonden

vestinggronden (thans bekend als het Visio-

3.4 Herbestemming Prinsenstal
Grave-centrum
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terrein) waar nieuwbouw werd gepleegd. Dit
instituut kreeg de naam Theofaan, later Sensis
en thans heet deze organisatie Koninklijke Visio.
Op dit terrein stond het bejaarden-rustoord Sint
Elisabeth. Dit bejaardenhuis verruilde zijn oude
stek voor het oude Wijnbergcomplex. Architect J.
Strik verving de schoolvleugel aan de Brugstraat
voor een modernistische woonvleugel. Verder
werd langs de Oude Haven een hoge bejaardenflat gebouwd met lage dienst- en keukenvleugel
daarnaast. Het complex, dat ook het klooster
aan de Oliestraat in gebruik nam, werd bekend
onder de naam Maaszicht.
De oude huizen langs de Oliestraat, Maaskade
en Prinsenstal, waaronder het krottenbuurtje
Pauselijke Staten die ook deel uitmaakten van
dit stedelijke blok waren zo verpauperd dat sloop
volgde. Vanaf de late jaren 60 werd dit deel vervangen door sociale woningbouw in de vorm van
lage flats.
Enige jaren terug besloot Maaszicht van Brabant
Zorg te verhuizen naar een nieuw complex buiten de stad langs de Koninginnedijk. Dit inmiddels ook weer iconische complex van de Twee

Afb. 13 Het klooster aan de Oliestraat van architect J.G. Deur kort na de voltooiing rond 1930. BHIC

Snoeken kreeg de naam Catharinahof. Ook bij
dit complex heeft de commissie in verschillende

Het oude Maaszicht kwam leeg te staan en holde

Nieuw leven voor het Maaszichtcomplex?

sessies advies gegeven.

achteruit. Veel inwoners vonden de hoge be-

In 2016 kwam het verloederde complex in beeld

jaardenflat aan de Prinsenstal/Oude Haven te

van ontwikkelaar Arno van Tilburg van Stam en

massaal en er werd gepleit voor sloop.

de Koning. Stam en De Koning besloot om het
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Prinsenstal) evenals Monadnock (Job Floris) en
LA-architecten (Hans van den Tillaart) voor het
eigenzinnige poort/entreegebouw aan de Brugstraat bij de Elisabethstraat. Bureau Kruit-Kok
werd ingehuurd als landschapsarchitect.
Uitwerking en beoordeling van de plannen
Het maken van plannen in een dergelijk gebied
vergt veel geduld, vakmanschap en bevlogenheid. Niet alleen moet rekening worden gehouden met restauratie en herbestemming van een
monumentaal complex, maar ook de nieuwbouw
moet aansluiting vinden bij het karakter van de
als Rijksbeschermd Stadsgezicht beschermde
binnenstad van Grave. Bovendien grenst het
gebied aan een waterkerende muur bij de Oude
Haven, waardoor ook in de vergunnings- en
uitvoeringssfeer men aan meerdere beperkende
Afb. 14 Achterzijde aan de Prinsenstal met toevoegingen uit de late jaren 60. BHIC

maatregelen en voorwaarden is verbonden.

stadsdeel Prinsenstal te ontwikkelen namens De

schetsen van de uitgewerkte Vestingvisie het

Dankzij het gegeven dat de Commissie Ruimtelij-

Prinsenstal BV. Die BV is op 15 december 2016

uitgangspunt. De gemeente Grave had hiervoor

ke Kwaliteit alle benodigde expertise in huis heeft

opgericht en is een onderdeel van Keizersberg

opdracht gegeven aan het Rotterdamse land-

voor de beoordeling van dit soort plannen op

Vastgoed bv, behorend tot het zakenimperium

schaps- en architecten bureau West8, die de

het gebied van stedenbouw, architectuur, land-

van nertsenfokker Jos van Deurzen uit Elsen-

schetsen heeft gemaakt.

schapsarchitectuur, bouwhistorie, archeologie en

dorp. Zijn dochters Kitty en Nicky staan aan het

Voor de uitwerking van de plannen werd Arie van

monumentenkennis kon het ontwerpproces in

hoofd van Prinsenstal BV.

Rangelrooij van architecten/EN-EN ingehuurd

meerdere inspirerende sessies in 2018 en 2019

voor renovatie en uitbreiding klooster, stadspan-

op een uitermate prettige wijze verlopen. Vanuit

Op verzoek van ontwikkelaar Arno van Tilburg

den Brugstraat stadspanden (lofts) langs nieuwe

de gemeente Grave werd verder Penne Hangel-

alsmede de gemeente Grave, vormden de 3 D

straat en herbestemming en ombouw flat aan de

broek van buro West8 ingezet als supervisor. Het
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plan kwam op 19 november 2018 voor het eerst
in de commissie, waarna nog sessies volgden in
mei en juli van 2019.
In het plan werd aan de achterzijde van het
klooster en een nieuwe vleugel toegevoegd in
dezelfde architectuur als het klooster. In deze
vleugel zal op de verdiepingen gewoond worden,
omdat op de begane grond een vanuit de Brugstraat toegankelijke bovengrondse parkeerkelder
wordt gemaakt, die onder de vleugel doorloopt.
Het dek van deze kelder gaat als groene buitenruimte voor de woningen in de kloostervleugels
en de stadswoningen aan de Brugstraat fungeren. Deze stadswoningen zijn gemodelleerd naar
voorbeelden van oude panden in het centrum.
Afb. 15 3D-schets van West8

Afb. 16 Aanzicht van het plan aan de Oude Haven. Prinsenstal BV/EN-EN architekten.
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Afb. 17 Bladen uit de presentatie aan de raad van april
2018. EN-EN architekten & Kruit Kok.

Afb. 19 Transformatie flat en nieuwe flankerende bebouwing in oude stijl. EN-EN
architecten 2018

Afb. 18 3D schets van bureau West8

Naast de kapel, die als horecaruimte wordt

In het plan was ook de herbouw van de oude

worpen met in de voorgevel verwijzingen naar

bestemd komt een nieuwe straat tussen de

Prinsenstal gedacht, maar de bouw hiervan stuit

een stadspoort. De oude Brugpoort heeft hier tot

Oliestraat en Prinsenstal. Langs dit straatje zijn

voorlopig nog op bezwaren vanuit het Water-

de late 17de eeuw gestaan. Tussen dit gebouw

omhoekend naar de Prinsenstal ook stadswonin-

schap Aa & Maas. Als compensatie is naast de

en de stadspanden aan de Brugstraat loopt een

gen in historische trant ontworpen, die aanslui-

kapel terugliggend een woongebouw met de

straatje door naar de Prinsenstal, de naam van

ten op de oude flat. Van deze flat worden drie

naam Koetshuis ontworpen op een deel van het

het straatje langs de oude vestingmuur bij de

lagen gesloopt en het betonskelet krijgt volledig

als parkeerterrein onder een groen dak (Blauwe

Oude Haven. Hoewel bij de leden van de Com-

nieuwe gevels en transparante luxe lofts boven-

Regen) bestemd terrein achter het klooster.

missie al snel veel waardering bestond voor de

op het gebouw. De achterzijde krijgt een sterk

Op de kop van de Brugstraat is bij de entree van

fijnmazige plannen kon men via adviezen toch

groene gevel.

de stad dichtbij de muur langs de haven een

nog bijdragen aan een verdere verfijning van de

eigenzinnig modern appartementengebouw ont-

plannen, ook op detailniveau.
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3.5 Ruimte-voor-ruimte-woningen aan Torenstraat in Gassel

in grote kippenschuren. Recent is deze bedrijfs-

aan de Brugstraat) de omgevingsvergunning

Het agrarisch gebied tussen de Torenstraat,

initiatiefnemer maakt gebruik van de ruim-

aangevraagd kon worden. Die plannen met de

Heidestraat en de zandweg tussen deze 2 wegen

te-voor-ruimte-regeling om het stoppen van de

uitgewerkte details werden beoordeeld door de

is in de tweede helft van de vorige eeuw verdicht

bedrijfsvoering en de sloop van de stallen te

vanuit de commissie bemande welstands- en

met diverse schuren. Aan het eind van de vorige

compenseren door twee woningen. Deze worden

monumentencommissie (Joost Ahsmann, Chris

eeuw waren deze schuren als ware gebundeld

ten noorden van de boerderijwoning gesitueerd.
Gemeente Grave

Er gaat gebouwd worden
Eind 2019 was men zover, dat voor fase 1 en 2
(renovatie en uitbreiding klooster, stadspanden

Franken en Frank Haans). Daarna konden de

torenstraat 22 Gassel

voering gestopt. Dit gebied ondergaat nu weer
een ruimtelijke en functionele verandering. De

verdere voorlichtingsbijeenkomsten plaats

Legenda
bestaande woning/recreatiefunctie
in bijgebouwen

vinden, die druk bezocht werden en de verkoop
worden opgestart. Bij het samenstellen van dit

nieuwe ruimte-voor-ruimtewoning

jaarverslag zijn de sloopwerkzaamheden bijna
voltooid en kan de bouw aanvangen.

bijgebouw bestaand

bijgebouwen nieuw

bestaande inrit/parkeren voor
recreatieve functie

recreatieterrein/behoud bestaande
bomen

tuin

weide

boomgaard

moestuin

herstel oude route
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Bij de voormalige boerderij worden dagrecrea-

reeds andere woningen gevestigd. Toename van

Deze handschoen is opgepakt en het plan van

tieve activiteiten ontplooid. De boerderijwoning

het aantal woningen met ontsluiting op de zand-

begin 2018 voor het Nutricia terrein werd ver-

biedt ruimte voor kleinschalige horeca en bed &

weg vergroot mogelijk ongewenst de intensiteit

gezeld met een visie op het silhouet vanuit de

breakfast voorzieningen.

in gebruik ervan. De commissie ondersteunt de

Maas. Het mooiste discussiepunt in de studie

Om dit mogelijk te maken verandert de bestem-

voorgestelde landschappelijke inpassing van de

was de vraag hoe te reageren op de woontorens

ming van Agrarisch naar Wonen met ontplooi-

bebouwing middels hagen en fruitbomen. Het

Cuijkse Cantheelen aan de noordkant. Als je aan

ing van dagrecreatieve activiteiten. Ruimtelijk

ondersteunt het kleinschalig landschapsbeeld.

de zuidkant, onder andere bij het Nutriciaterrein,

verandert het gebied ook. Ingespeeld wordt op

De commissie is benaderd voor gedachtewisse-

ook flink de lucht ingaat ontstaat er een storende

de bestaande verspreid staande woningen in de

ling nadat het inrichtingsplan en bestemmings-

symmetrie met in het midden de roestmetalen

omgeving van Gassel. Ten noorden van de voor-

plan nagenoeg gereed waren. Dat betekent dat

kade en de Martinuskerk. Cuijk is geen poort. Of

malige boerderijwoning worden aan weerszijde

gewenste aanpassingen moeilijk inpasbaar waren

een formeel symmetrisch gebouw. Cuijk is een

van een oude route de twee ruimte-voor-ruim-

en er op deze wijze jammer genoeg niet overal

stad!

te-woningen gesitueerd. Zij vinden ontsluiting

de optimale vormgeving bereikt kan worden.

via de zandweg. Het planvoorstel is in november
2017 en in februari 2018 voorgelegd aan de
commissie.

3.6 Grotestraat Zuid - Nutricia
Cuijk

In het ontwerp is de ongewenste symmetrie in
het silhouet goed omzeild door geen accent in de
hoogte te maken, maar wel een verbijzondering
in de architectuur te tonen. Het oorspronkelijke

De verandering van de ruimtelijke invulling

Als een deel van het gebied tussen de Maasbou-

Nutricia gebouw is daarvoor slim verdubbeld in

en het functionele gebruik kon de Commissie

levard en de Grotestraat op de agenda staat, dan

de breedte. Hierdoor ontstaat een bouwvolume

Ruimtelijke Kwaliteit waarderen. Evenwel ad-

ga je als commissie op het puntje van je stoel

met industriële uitstraling die voldoende massa

viseerde zij met de feitelijke situering van de

zitten. Helemaal als het dan gaat om de vraag

heeft en zodoende een vuist kan maken in het

twee nieuwe woningen meer in te spelen op de

die al lang rondzingt: “wat gaat er met ‘Nutri-

aanzicht vanaf de Maas. De geschiedenis van

landschappelijke opbouw en op de cultuurhisto-

cia’ gebeuren?”. Er was al in een eerder stadium

Cuijk als oeroude handelsnederzetting met een

rische ontginning van dit gebied. Bijvoorbeeld

een stedenbouwkundige van de gemeente bij de

industriële kant wordt zo fraai zichtbaar.

sitering van de woningen op de hogere delen

commissie komen polsen over onze gedachten.

in het zwak golvend landschap en herstel van

Daarbij werd vooral een studie behandeld over

Hoe weinig er ook van de oorspronkelijke ge-

beplanting langs de oude route. Punt van over-

het belang van de Grotestraat voor Cuijk. Vanuit

vel aan de Grotestraat nog over is en ondanks

weging is de gewenste ontsluiting van de nieuwe

de commissie gaven we mee dat dit de juiste

dat uit enquête bleek dat de meeste mensen er

woningen via een zandweg in plaats van via de

aanpak is, maar er ook zeker een visie gemaakt

zodoende nog maar weinig waarde aan hechten,

verharde Torenstraat. Aan deze zandweg zijn

moet worden op het rivierfront.

hadden wij er grote moeite mee dat dit her-

Jaarverslag 2018-2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Grave - Cuijk

25

het contrast van de dijkwoningen op te zoeken
met het industriële karakter van naastgelegen
hoven. Ook wordt gewaarschuwd voor een te
kleinsteedse inrichting aan de Maaszijde. Zoek
naar een robuuste groeninrichting die past bij de
maat en schaal van de weidse rivier. De architectuur op de locatie van het Merlet College kan nog
aan duidelijkheid winnen, net als de aansluiting
op de rotonde. Voor het gehele plan geldt dat
archeologisch onderzoek sturing kan geven.
Al met al is de commissie onverdeeld enthousiast over het plan en kijken we uit naar verdere
uitwerkingen en ontwikkelingen.

Afb. 21 Grotestraat Zuid Cuijk

kenningspunt mogelijk ging verdwijnen. Vanuit

stedenbouwkundig niveau is deze aanbeveling

onze professionele ervaring weten wij, dat ook

tot behoud gelukkig in het plan opgenomen.

een flink aangetaste gevel en constructie toch
karakter en inspiratiebron kan zijn voor een

Verdere advisering behelst de gewenste variatie

nieuwe ontwikkeling. Wij zijn erg benieuwd naar

in woningen aan de Grotestraat, nog goed te kij-

de uitwerkingen op architectuurniveau, maar op

ken naar de ontsluiting van de dijkwoningen en
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Afb. 22 aanpassingen aan het ouder fabrieksgebouw aan de Molenstraat 51

3.7 Victor Hugo, Molenstraat 51
Cuijk

•

het verdraaien van MIVA parkeerplaatsen om
een betere benadering van het gebouw te

Op 19 nov 2018 is het plan voor de herontwik-

De CRK heeft de ontwerpers, op het vlak van

keling van het oude fabrieksgebouw van Victor

terreininrichting, behandeling van de nieuwe

Hugo in de Molenstraat aan de CRK voorgelegd.

gevels en een historisch verantwoorde detaille-

Van het gebouw zal alleen de historisch waarde-

ring van vervangende kozijnen in de voorgevel,

teristiek van de oude gevel, en een recon-

volle voorgevel worden behouden, hierachter zal

enige aanbevelingen gedaan die in het verdere

structie van oorspronkelijke kozijnen en

een volledig nieuw gebouw worden neergezet.

ontwerp mee werden genomen:

ramen inhoudt.
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•

minder open balustrades;
een detaillering die recht doet aan de karak-
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locatie geeft de mogelijkheid veel appartementen
op deze plek te realiseren. Echter is steeds bij
het overleg het doel gesteld de invulling passend
te laten zijn en het noodzakelijke parkeren zorgvuldig in te passen.
Gekozen is voor een geparceleerde stedenbouwkundige opzet. De plattegronden zitten goed in
elkaar en de hoeken hebben een positieve kwaliteit in het straatbeeld gekregen.
De commissie heeft aangedrongen op meer en
grotere verspringingen. Tevens zijn de functies
binnen geharmoniseerd met het gevelbeeld ter
plaatse. Privacy, groen en keuzes die een duurzame oplossing in zich hebben.
Het overleg is steeds constructief en continue
gericht geweest op het vinden van een gebalanceerde esthetische en financiële oplossing.
De commissie is tevreden met het uiteindelijke

Afb. 23 Invulling van Molenstraat 43

resultaat.

3.8 Plan Molenstraat 43 Cuijk

Dit vraagt om enige regie ten aanzien van de

De locatie aan de Molenstraat 43 is bijzonder

dan ook de aanbeveling om voor deze straat een

door zijn formaat en door de aard en hoedanig-

visie te ontwikkelen.

heid van de straat zelf. De straat kent op dit mo-

Gesprekken met de commissie over het type in-

ment een grote dynamiek; er zullen in de nabije

vulling, zijn de ontwikkelaar en de architect niet

toekomst meer herontwikkelingen plaatsvinden.

uit de weg gegaan. Het grote formaat van de
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verschijningsvorm. De CRK geeft de gemeente

3.9 Transformatie schoolterreinen in De Valuwe Cuijk

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is positief

sie om verschillende bouwstijlen voor dit kleine

over de analyse van de gebieden te midden van

buurtje te vermijden. Door de nadruk te leggen

hun omgeving en structuren. Het voorgestelde

op bouwen in hout zal er al voldoende richting

De wijk De Valuwe is de eerste naoorlogse uit-

collectief particulier opdrachtgeverschap is voor

aan de uitstraling worden gegeven.

breidingswijk van Cuijk. Het is vanaf eind jaren

beide locaties aan te bevelen. Daarmee blijven

’50 van de vorige eeuw gebouwd. De afgelo-

de locaties bijzondere plekken in het dorps-

Bij de Mgr. Zwijssenstraat zijn de groene verbin-

pen decennia is de wijk gerenoveerd en verder

weefsel van De Valuwe en dat heeft de wijk ook

dingen met de aangrenzende woonbuurten en

verdicht. Twee schoolgebouwen aan de Robijn-

nodig.

langs het fietspad dwars op de spoorlijn belangrijk. Deze fietsverbinding moet betrokken worden

laan-Wolweversgaarde en aan de Mgr Zwijssenstraat zijn inmiddels gesaneerd. De gemeente

Voor de locatie tussen de Robijnlaan – Wolwe-

liet een passende stedenbouwkundige invulling

versgaarde geldt dat, door de combinatie van de

onderzoeken. Het voorstel is tot de realisering

Wereldtuin Verdeliet aan de westzijde van het

Voor deze invulling wordt de voorkeur gegeven

van woningen te komen, waarvan de compositie

blok en de sporthal met het groene parkje aan

aan een U-vormig bouwvolume met het open

past in De valuwe.

de oostzijde, dit een bijzondere plek kan worden.

deel gericht op de fietsverbinding. De commissie

Een plek die niet naadloos hoeft aan te sluiten bij

adviseert de beeldkwaliteitseisen wat specifieker

Daarvoor heeft het planteam in mei 2019 (en

de bestaande structuur. Het lijkt een uitgelezen

en uitdagender te maken: hier ontbreekt een

vervolgens in het voorjaar van 2020) met de

plek voor een CPO-ontwikkeling. In principe zijn

Leitmotiv, zoals werken met hout aan de Robijn-

commissie van gedachten gewisseld. Het plan-

daardoor meerdere oplossingen mogelijk. Het

laan. Een Leitmotiv stimuleert het gebruik van

team heeft dat ook gedaan met de omwonenden

stedenbouwkundig plan is op basis van de omge-

één architectonische taal voor alle woningen. De

en andere betrokken partijen. Op deze wijze

vingsdialoog uitwerkt. De drie genoemde delen

commissie adviseert de patiowoningen niet twee

zijn de kwaliteiten van deze twee locaties ver-

zijn vrij scherp begrensd. Het model van een

aan twee gespiegeld te koppelen, maar repe-

kend, het programma van eisen opgesteld en de

eco-wijk werd door de buurt niet gewaardeerd en

terend. Daarmee vergroot je de privacy en kun

diverse stedenbouwkundige schetsen per locatie

is verdwenen. Het handhaven van de speeltuin

je de beste oriëntatie op de zon als uitgangs-

bediscussieerd. De gewenste en haalbare plan-

bij de sporthal was een belangrijke wens uit de

punt nemen. Ook de zuidelijke beëindiging van

nen zijn eind 2019 voorgelegd aan het gemeen-

buurt, evenals een goede formele parkeeroplos-

het parkeerhof zou nader bestudeerd moeten

tebestuur. De gewenste en haalbare plannen zijn

sing voor Verdeliet. Discussie is gevoerd over de

worden. Dit hof eindigt nu erg abrupt tegen de

eind 2019 voorgelegd aan het gemeentebestuur.

het straatbeeld wanneer de achtertuinen naar de

openbare groenstrook langs de fietsroute.

Begin 2020 zijn de plannen uitgewerkt en is voor

straat zijn gekeerd en over de ‘groene’ verbin-

elke locatie een beeldkwaliteitplan samengesteld.

ding tussen de drie gebieden via het stenige

De gedachtewisseling tussen planteam en com-

binnenterrein. Bovendien adviseert de commis-

missie leverde uitwisseling van ideeën op en wer-
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bij het vinden van een passende invulling.
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den ongewenste ontwikkelingen in vroeg stadium
besproken. De discussie over de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische
vormgeving betekent, dat bij het toekomstig indienen van bouwplannen de commissie duidelijk
de gewenste eindbeelden kan benoemen evenals
de achtergronden ervan.
Ook de communicatie met de omwonenden
levert voordeel op: de gevoerde participatie is
herkenbaar in de gekozen stedenbouwkundige
oplossingen. Dit maakt de plannen haalbaar en
Afb. 25 Stedenbouwkundige invulling
Mrg. Zwijssenstraat

Afb. 24 De wijk Valuwe

Afb. 26 Stedenbouwkundige invulling Robijnlaan
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passend in de omgeving.

3.10 Fietsbrug Cuijk-Mook
Het project van de fietsbrug startte al ruim voor

Op 22 januari 2018 is vooral het proces bespro-

2018. Er is destijds met de betrokken provin-

ken en zijn aandachtspunten meegegeven door

cies en gemeentes afgesproken, dat de ver-

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Op 18 maart

schillende inzendingen beoordeeld worden door

2019 zijn de resultaten van dat proces (in de

een commissie waarin de welstandscommissies

vorm van een Definitief Ontwerp) aan de CRK

en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vertegen-

teruggekoppeld. De brug is inmiddels op

woordigd worden door een afgevaardigde. Deze

16 mei 2020 op zijn plek gehesen en zal in het

beoordelingscommissie is vervolgens ook ingezet

najaar van 2020 worden geopend.

als adviescommissie voor de uitwerking tot de
vergunningaanvraag en zelfs daarna bij de uitwerking van het Uitvoeringsontwerp.

Afb. 27 Fietsbrug Cuijk - Mook
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