
De staat van de Stichtse Lustwarande

Evaluatie van het Agenda 2010 project

“De Stichtse Lustwarande”

door la4sale





De staat van de Stichtse Lustwarande

Evaluatie van het Agenda 2010 project

“De Stichtse Lustwarande”

door la4sale

Amsterdam - 18 september 2009



Het project De Stichtse Lustwarande is een succes 
geworden. Bij velen is het besef gegroeid dat De 
Stichtse Lustwarande een landschappelijke eenheid 
is met een eigen identiteit. Een identiteit die het 
waard is om behouden te blijven. Een identiteit 
ook die onderhouden moet worden en bij nieuwe 
ontwikkelingen leidend moet zijn. Bestuurders, 
ambtenaren, professionals en burgers (althans een 
groot deel ervan) weten nu dat het ‘Stichts’ moet.
De Stichtse Lustwarande is als begrip effectief 
gelanceerd en niet meer weg te denken.
Maar nog niet iedereen weet wat Stichts precies 
is en hoe ver je moet gaan om ontwikkelingen 
Stichts te laten zijn.

In de Stichtse Lustwarande lijkt men de toepassing 
van het Stichtse gedachtegoed bij moeilijke opga-
ven nog uit de weg te gaan. 
Dat blijkt uit de voorbeeldprojecten. Het zijn bijna 
allemaal herstelprojecten van groen en cultuur-
historisch erfgoed. Belangrijk en nuttig, maar 
ook ‘makkelijk en veilig’. De projecten waren al 
‘Stichts’ en met subsidie van de provincie krijgen 
ze een nieuwe impuls. Daar kan niemand op tegen 
zijn. 
Het vraagt veel meer inspanning om niet passende 
ontwikkelingen tegen te houden of passend te 
maken door discussies te voeren over typologieën 
en dichtheden van bebouwing, structurele voor-
waarden te stellen aan ontwikkelaars om bij elke 
bouwopgave substantieel groen aan te leggen en 
beeldkwaliteitseisen te stellen aan ondernemers 
zodat er geen parkeerplaats maar een groene tuin 

aan de Straatweg komt. Deze moeilijkere maar we-
zenlijke opgaven worden nog niet opgepakt. Juist 
bij deze ontwikkelingen is Stichtse kwaliteit van 
groot belang. Over het geheel is het nog te veel 
‘business as usual’ als het om bouwopgaven gaat. 

In de Vechtstreek waar de aandacht voor cultuur-
historie eerder is ingezet is het begrip ‘Vechts’ en 
wat dat voor ontwikkelingen betekent al meer 
ingebed.
Vechtse kwaliteit is daar uitgangspunt voor álle op-
gaven, of het nu de verplaatsing van een gemaal is, 
de herinrichting van een dorpsplein, de transfor-
matie van een kwekerij tot een woonbuurt of een 
heel nieuw dorp op een voormalig fabrieksterrein. 
Zowel gemeentebesturen, ambtenaren als ontwik-
kelaars zijn bereid planvorming structureel anders 
aan te pakken om de Vechtse kwaliteit tot stand 
te brengen. Dit gebeurt mede onder druk van de 
immer kritisch meekijkende bevolking.
In de Vechtstreek hebben planmakers ook ontdekt 
dat de extra moeite die wordt geïnvesteerd zich 
later dubbel en dwars terugbetaalt. Opbuuren in 
Maarssen is een van de weinige grote woning-
bouwontwikkelingen die in deze zeer moeilijke 
tijd nog steeds goed verkoopt. Dat komt door de 
bijzondere (Vechtse) kwaliteit van de ontwikkeling. 
De publieke belangen van omgevingskwaliteit hoe-
ven dus niet tegengesteld te zijn aan de economi-
sche belangen van marktpartijen. De twee kunnen 
in elkaars verlengde gelegd worden. Maar ook in 
de Vechtstreek vraagt dat een strenge en perma-
nente regie van de overheid. 

Uit de evaluatie blijkt dat in de Stichtse Lustwarande 
overheden, instellingen en marktpartijen de visie 
allemaal wel hebben liggen en deze ook inzetten. 
In recente projecten is de ‘Stichtse’ kwaliteit echter 
nog te veel cosmetica en te weinig structureel zoals 
in de Vechtstreek. Het gaat bij Stichtse kwaliteit ook 
om een bijzondere planopbouw en de aanleg van 
substantieel groen. Drie appartementen gebouwen 
op een rij met een landgoedgevel maken nog geen 
Stichts landgoed.
Het gedachtegoed is blijkbaar nog niet goed genoeg 
overgebracht.

Bij de gemeentelijk overheid, zowel bij bestuur als 
bij ambtenaren, merkten wij echter ook dat er, uit 
angst om projecten complexer te maken en meer ri-
sico te nemen, weinig lust bestaat dingen anders aan 
te pakken om Stichtse kwaliteit te kunnen maken.
Er wordt in de Stichtse Lustwarande ook weinig 
druk vanuit de omgeving uitgeoefend op gemeenten 
en ontwikkelaars om het anders te doen. De bevol-
king is minder betrokken en gemobiliseerd dan in de 
Vechtstreek. Bovendien was de provincie uitsluitend 
initiatiefnemer en geldschieter van voorbeeldprojec-
ten en geen strenge toezichthouder voor ontwikke-
lingen naast de voorbeeldprojecten. Er zijn dan ook 
nog geen geslaagde (bouw)projecten waaruit het 
succes van de ‘Stichtse kwaliteit’ blijkt zoals aan de 
Vecht waar gemeenten en ontwikkelaars projecten 
wel anders durven aan te pakken.

Conclusie, misschien moeten gemeenten duidelijker 
de ‘stok’ en de ‘worst’ worden voorgehouden.
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Voorbeeld nieuwe Zam Opelgarage en Shell station 
op de kop van bedrijventerrein Vossenstein tussen 
Doorn en Driebergen - Straatweg wordt snelweg. 
In alle Stichtse studies en visies is te lezen dat de 
knalkleurige benzinepompen een zeer negatieve 
uitstraling hebben op de Stichtse sfeer van de 
Straatweg en daar in die vorm niet passen. 
Toch is in de Lustwarande recentelijk een autoga-
rage neergezet met glimmende glazen gevels en 
een uitdragerij van blik op de stoep met als kers 
op de taart een kanariegele benzinepomp. Deze 
nieuwe ontwikkeling maakt honderden meters 
van de Straatweg tot N weg. De vraag is hoe dit 
kan terwijl de gemeenten de’ Stichtse’ visie toch 
allemaal onderschrijven?

De ontwikkeling signaleert de nog steeds heersen-
de onduidelijkheid ten opzichte van de Straatweg. 
Is deze nu een Stichtse etalage of een ordinaire 
N-weg? Voor een N weg is een garagebedrijf en 
een benzinepomp misschien een passende func-
tie, maar voor een Stichtse etalage niet. Vanuit 
de Stichtse visie redenenerend zou je aan de 
Straatweg alleen functies willen toestaan die een 
bijdrage leveren aan de identiteit en die in vorm 
en uitstraling passen in het ruimtelijk beeld van 
de Lustwarande. De Straatweg is daarmee geen 
geschikte locatie voor een garagebedrijf. 
Misschien was de gedachte dat een nieuwe garage 
hier geen kwaad kan omdat er tenslotte toch al 
een bedrijventerrein achter ligt. Maar met de 
invulling van deze prominente locatie als Stichtse 
korrel had het bedrijventerrein een ‘Stichtse kop’ 

kunnen krijgen aan de Straatweg. 
Als de garage toch onvermijdelijk was, hadden er 
structurele beeldkwaliteitseisen moeten worden 
gesteld. Een garage in een Stichtse korrel. Een 
gebouw dat in typologie en architectuur aansluit 
op de traditie van de Lustwarande in plaats van op 
de N-weg en dat met een tuin met stevige bo-
men een landschappelijke bijdrage levert aan de 
Straatweg. Een bijzondere ontwerpopgave met een 
uniek resultaat.
Om de identiteit van de Stichtse Lustwarande te 
behouden moeten aan elke ontwikkeling altijd 
voorwaarden gesteld worden. Dat kost meer 
moeite dan de standaard neerzetten, maar kwa-
liteit komt nou eenmaal niet voor niets. Als men 
die moeite niet wil doen, dan is de geventileerde 
kwaliteitsambitie dus ook een wassen neus.

Ook met de herinrichting van de weg zelf wordt 
de keuze tussen N-weg en Straatweg niet duidelijk 
gemaakt.
In Zeist is de weg zowel buiten als binnen het 
centrum met kwaliteit heringericht, wat de Stichtse 
sfeer enorm vergroot. De Utrechtse weg heeft een 
uit elkaar gerafeld verkeerskundig minimaal profiel 
gekregen met brede groene bermen ertussen. Het 
beeld is daardoor prachtig groen en landelijk, de 
korrels aan beide zijden overstralen de weg. In het 
centrum zijn heen en teruggaande richting ge-
splitst in de 1e en 2e dorpsstraat en de Lageweg. 
De rijbanen zijn supersmal gebleven en makke-
lijk oversteekbaar. De auto’s domineren de sfeer 
niet, ze delen de ruimte met fietsers, voetgangers, 

terrasbezoekers. De inrichting met hoogwaardige 
materialen als natuursteen, gebakken klinkers, 
grind en bloemrijk groen ondersteunt de Stichtse 
sfeer van het oude dorpscentrum en slot Zeist. De 
Straatweg is een verblijfswereld geworden.
In de andere dorpen en in het buitengebied 
domineren nog steeds de conventionele verkeers-
kundige ‘duurzaam veilig’ profielen. Met hun 
overdimensionering souperen ze teveel ruimte op 
en met hun oversignalering overschreeuwen ze de 
Stichtse sfeer. 
Doorn is daarvan een voorbeeld. In het centrum is 
de weg recentelijk heringericht tot een verkeers-
wereld van beton en asfalt, overmatig gedimensio-
neerd en met felle kleuren en strepen. De weg en 
de auto’s domineren hier nog steeds de sfeer. 
Zeist bewijst dat de verkeersfunctie van de weg 
de ruimtelijke functie als Stichtse etalage niet per 
definitie in de weg hoeft te zitten. Toepassing van 
de nieuwe verkeerskundige ‘shared space’ prin-
cipes en het Stichtse gedachtegoed maakt dat de 
Straatweg beide functies goed kan dragen. Dat 
vraagt om een consequente (inter)gemeentelijke 
inzet en regie. 

Voorbeeld herinrichting centrum Doorn - geslaagde 
en gemiste kans
In Doorn is het gelukt om bij de herinrichting van 
het plein de kwaliteit een enorme impuls te geven 
door inbreng van het Stichtse gedachtegoed. 
Bij de herinrichting van de Straatweg is dat totaal 
niet gelukt. 



Hier was op initiatief van de provincie een zeer in-
teressant totaalproject gestart dat een enorme ver-
betering van het dorpshart en de Stichtse kwaliteit 
zou betekenen. Het kruispunt met verkeersinfarct 
zou worden vervangen door een charmante ro-
tonde. Enkele vervallen en/of storende gebouwen 
op markante posities zouden plaatsmaken voor 
nieuwe gebouwen met Stichtse allure. De kruisen-
de wegen werden heringericht tot aantrekkelijke 
dorpsstraten. Het geheel in ruimtelijke samenhang 
met het her in te richten plein rond het nieuwe 
cultuurhuis. Op een naastgelegen voormalige 
bedrijfslocatie met benzinestation kwam zelfs een 
nieuwe dorpse straat. Het dorpshart werd in één 
keer van zijn verkeersprobleem en van zijn ‘rotte 
plekken’ afgeholpen. 
Luchtfietserij was het niet. Er lagen degelijke 
verkeerskundige studies aan ten grondslag en een 
commerciële partij maakte een ruwe exploitatie-
opzet waar bescheiden ‘muziek’ in zat. Het project 
zou zichzelf in principe kunnen bedruipen. 

Het Stichts werken ging verder dan een cosmeti-
sche operatie voor het kruispunt. Zowel ruimtelijk 
als functioneel werd het project breder gemaakt 
en werden deelprojecten op elkaar aangesloten. Er 
ontstonden nieuwe kansen. En meer samenhang. 
Kans op een structurele verbetering. 

Maar juist het op elkaar betrekken van de verschil-
lende projecten in één visie met het ontwikkelen 
van bebouwing leek de gemeente te ver te gaan. 
Politiek extra risico, ambtelijk nog onbekend ter-

rein; “prachtige plannen, maar laten we het maar 
niet doen, dan kan het ook niet fout gaan”. 
De visie ging onderin de la. Zo diep dat zelfs de 
ontwerpprincipes voor profielen en materialen om 
de herinrichting van Straatweg en plein op elkaar 
af te stemmen niet zijn gebruikt. 
Ook het pleit om het fietspad op het plein niet 
in hardrood maar in grijs uit te voeren werd niet 
meer gehonoreerd. Uiteindelijk is een verkeerswe-
reld van asfalt en beton neergelegd met rode fiets-
paden, gele vluchtheuvels en zwarte rijbanen met 
dikke witte strepen, pal naast het genuanceerde 
grijs-beige natuurstenen plein...

Opmerkelijk is dat in het project de provincie 
zorgde voor aanzienlijke ondersteuning, bestuur-
lijk, ambtelijk inhoudelijk en in kosten, voor 
planvorming en ook in uitvoering. Gebrek aan 
geld, kennis, of bestuurlijke steun van hogerhand 
vormden dus geen factoren.
Gemeentelijk waren mensen alleen verantwoorde-
lijk voor deelprojecten, niemand voor de samen-
hang en de kwaliteit van het geheel. De mensen 
die aan de uiteindelijke herinrichting van de Straat-
weg werkten hadden als taak om het werk op tijd 
klaar te hebben en binnen het budget. Hun taak 
was niet dat de weg ‘Stichtse allure’ kreeg of mooi 
aansloot bij het plein ernaast dat door dezelfde 
gemeente met zoveel meer ambitie werd aange-
legd. Er was ook geen beleid dat die extra taak 
voorschreef, noch een bestuurder die zich daar 
hard voor maakte.
Het gedachtegoed was dus wel inhoudelijk be-

kend, maar de toepassing als breed sturend kader 
nog niet ingebed in traditie of voorgeschreven in 
beleid.

CONCLUSIE
Zoals gezegd is het project Stichtse Lustwarande 
een succes. Er is een mentaliteitsverandering 
teweeg gebracht en een koers van behoud door 
ontwikkeling ingezet. Om het succes te bestendi-
gen moet die koers echter ook gevaren worden op 
de moeilijker en kritischer opgaven. In de nieuwe 
bouwontwikkelingen en de behandeling van de 
Straatweg ligt de grootste winst voor de Stichtse 
Lustwarande besloten.
Gemeenten hebben de macht om daar de regie te 
voeren en een verschil te maken.
Net als in de Vechtstreek en in Waterland is 
dat een rol die de overheid zich moet aanleren; 
risico’s nemen, vallen en opstaan, en vooral het 
ijzer smeden als het heet is. Dat is nu het geval 
in de Stichtse Lustwarande. Er is een verandering 
ingezet, maar als die niet wordt doorgezet, zal alles 
weer afkoelen en er niets wezenlijk veranderen.

AANBEVELINGEN
• de tien geboden - een simpel manifest
Lang niet iedereen, zeker bestuurders niet, ken-
nen de inhoud van de identiteitsstudie en de visie. 
Bij veel mensen leeft het idee dat het (slechts) om 
behoud en herstel van landgoederen en ander 
cultuurhistorisch erfgoed gaat. De kracht van het 
gedachtegoed ligt echter ook bij nieuwe ontwik-
kelingen. Vandaar de aanbeveling om een simpel 



manifest op te stellen. Een bestuurlijke afspraak 
tussen gemeenten en provincie met daarin een be-
knopte opsomming van de belangrijkste principes. 
Bijvoorbeeld:
- het Stichtse gedachtegoed moet worden toege-
past op alle terreinen. Bij landgoederen en ander 
cultuurhistorisch erfgoed, bij herstel, maar ook bij 
nieuwe ontwikkelingen, klein en groot, publiek en 
privaat.
- de Straatweg moet behandeld worden als 
Stichtse etalage en niet als N-weg. In de keuze 
voor profielen, locaties van functies en de vormge-
ving daarvan moeten de ruimtelijke belangen van 
de Stichtse identiteit prevaleren.
- Er is plek voor nieuwe woningbouw, maar alleen 
in landelijke c.q. dorpse Stichtse vorm. Hierin 
zijn niet alleen architectonische, maar vooral ook 
structurele aspecten van belang; het gaat ook om 
specifieke Stichtse typologieën en gekoppelde 
ontwikkeling van Stichtse groene ruimte.
- Er is plaats voor nieuwe bedrijven, uitbreiding 
en verbouw, maar alleen als dit ruimtelijk past in 
Stichtse vorm, er moet altijd een bijdrage worden 
geleverd aan de identiteit.
- bij elke nieuwe bouwopgave hoort een bijpas-
sende groenontwikkeling in Stichtse vorm
- parkeervoorzieningen, zowel bij bedrijven als 
openbare, moeten zorgvuldig worden ingepast in 
het Stichtse beeld en niet aan de Straatweg liggen.

Voor de uitwerking kan een op te stellen nieuw 
Beeldkwaliteitsplan (zoals in de evaluatie van de 
provincie voorgesteld) gebruikt worden bij plan-

vorming en plantoetsing.

• ‘voor wat hoort wat’ - sine qua non
De overheid moet partijen die verdienen aan de 
kwaliteit van de lustwarande verplichten er ook 
aan mee te betalen. Niet letterlijk door geld af te 
romen, maar door extra investering in kwaliteit te 
eisen.
Wie mag ontwikkelen in de Stichtse Lustwarande 
profiteert van de sterke identiteit die in de afgelo-
pen eeuwen is ontstaan. Het is in ieders belang dat 
men op zijn beurt ook aan de identiteit bijdraagt - 
‘voor wat hoort wat’. 
Dit vereist een toelatingsbeleid van gemeenten en 
provincie dat is gebaseerd op ruimtelijke voor-
waarden. Voorwaarden die parasiteren uitsluiten. 
Deze nieuwe manier van werken moet van tevoren 
heel duidelijk en concreet worden uitgedragen. 
Met concrete richtlijnen en voorbeelden. De markt 
moet zich ernaar gaan richten. Dat kan, leert de 
ervaring in Waterland en aan de Vecht. Het vereist 
een consequent strenge en heldere overheid.
Gemeenten zijn dat vaak niet gewend of zijn er 
ook niet altijd op toegerust. Gemeenten hebben 
vaak ook financiële en of politieke belangen waar-
door ongewenste ontwikkelingen toch worden 
toegelaten. Daarom is een actieve rol van een 
onafhankelijke provincie van belang. En een gemo-
biliseerde bevolking helpt daarbij.

• de schatkaart - herstel en vernieuwing
Er moet een kaart komen die een overzicht geeft 
waar nog ‘rotte plekken’ zitten en waar kansen 

liggen voor herstel en vernieuwing. Het maakt 
partijen bewust hoeveel werk er nog te doen is 
en tegelijkertijd hoeveel ‘goud’ er nog voor het 
oprapen ligt.

BEELDEN
In een recente excursie van de Berenkuil in Utrecht 
tot de Grebbeberg in Rhenen hebben we bekeken 
wat er veranderd is in de afgelopen jaren.
We hebben plekken gezien die zijn verbeterd, 
soms ingrijpend, soms bescheiden. Veel bestaande 
korrels hebben een hernieuwde functie gekregen 
en zijn daarbij opgeknapt. In sommige nieuwbouw 
is een Stichts bewustzijn waar te nemen. Er is een 
spin-off te zien in de commercie en horeca. 
Maar er zijn ook plekken verslechterd. Hagelnieu-
we garagebedrijven en megakluswinkels verster-
ken de ongewenste N-weg sfeer. We hebben ook 
plekken gezien die de potentie hebben om veel 
Stichtser te worden, door stevige transformatie, 
maar vaak ook met hele bescheiden middelen. 
Het viel op hoe groot de invloed van de Straatweg 
is op de beleving van het hele landschap. En hoe 
weinig daar verbeterd is.
In een kleine selectie van foto’s geven we hiervan 
een impressie. In een aantal beeldbewerkingen 
en beknopte toelichtingen geven we ‘hints’ voor 
verbetering. Er liggen veel kansen. In deze evalu-
atie is slechts een aanzet gegeven. We willen laten 
zien dat er nog veel gedaan moet worden. En dat 
de Stichtse Lustwarande die moeite waard is!
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Straatweg of N-weg?
tikje...

De Straatweg wordt nog te vaak als een doorgaande ‘N-weg’ gezien. Zelfs een doodlopend weggetje zoals dit... 
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Straatweg of N-weg?
...overdreven?

...krijgt een stoplicht , vluchtheuvels en uitvoegstroken aan de Straatweg. Het overmatig ruimtebeslag van de verkeers-
technische profielen maakt van de Straatweg een dominante verkeerswereld. 
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Uit elkaar gerafelde rijbanen met brede groene bermen ertussen maakt de Straatweg tot parkweg.

Straatweg of N-weg?
parkway
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De Straatweg is het draadje in de halsketting dat de parels die het aaneenrijgt laat stralen.

Straatweg of N-weg?
parkway



12 

Straatweg of N-weg?
grijs profiel

De optelsom van rijbanen, uitvoegstroken, vluchtheuvels  en fietspaden maakt dat het perspectief wordt gedomineerd 
door grijs asfalt. 
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Straatweg of N-weg?
groen profiel

Door groene bermen te maken tussen de rijbanen kan met eenvoudige ingrepen een veel landschappelijker perspectief 
ontstaan. De sfeer van de Stichste Lustwarande wordt als het ware over de weg heengetrokken.
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De op en top landelijke Stichtse sfeer aan de rand van Amerongen.....

Straatweg of N-weg?
Stichts landschap
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...wordt door de opzichtige autobedrijven onderuit gehaald. 

Straatweg of N-weg?
autoparadijs



Benzinestations slaan vaak een gat in de Stichtse Straatweg.
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Straatweg of N-weg?
gaten
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In veel dorpen vormen ze  zelfs de entree . ’Welkom’ in Stichts Driebergen!

Straatweg of N-weg?
entrees
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Straatweg of N-weg?
opzichtig

Het is vooral de felgekleurde optelsom van daken, vlaggen, prijspalen en naamborden die de stations zo storend maakt. 
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Straatweg of N-weg?
bescheiden

Maar als het blijkbaar ook zo bescheiden en onopvallend kan, waarom dan niet overal dat afgedwongen?
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Straatweg of N-weg?
opvallend

Met twee simpele beeldkwaliteitsregels - geen felle kleuren en geen vlaggen of spandoeken......
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Straatweg of N-weg?
onopvallend

...kan worden afgedwongen dat noodzakelijke voorzieningen wegvallen in de achtergrond.
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Als een storend garagebedrijf met benzinestation aan de Straatweg kan worden verplaatst, is dat winst voor de Stichtse 
Lustwarande.

Straatweg of N-weg?
van de regen...
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Maar als dat bedrijf op een nieuwe locatie  aan de Straatweg nog groter terugkomt is de winst snel verdampt. 
Hier had een beeldkwaliteitsplan een Stichtse vormgeving moeten eisen en een grote groene voet.

Straatweg of N-weg?
...in de drup
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In Zeist is de Straatweg goed heringericht. De N-weg is hier een dorpsstraat geworden, de auto is ondergeschikt.

Straatweg of N-weg?
dorpsstraatweg
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‘Shared Space’ in de praktijk: ruimtelijke kwaliteit en ver-
keersveiligheid hand in hand.

De inrichting in de hele omgeving is stijlvol en samenhan-
gend aangepakt: Stichts!

De splitsing van de twee rijrichtingen is de crux.

Duurzame materialen, zorgvuldige detaillering.

Straatweg of N-weg?
allure
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De herinrichting van het het plein rond het nieuwe cultuurhuis in Doorn en de herinrichting van de Straatweg ernaast.....

Samenhang?
Stichtse kwaliteit
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...helaas niet met dezelfde samenhang in Stichtse ambitie zoals in Zeist. 

Samenhang?
N-weg kwaliteit
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Straatweg of N-weg?
verkeersprofiel

Een verkeersprofiel met asfalt en felle kleuren domineert  de sfeer.
Het nodigt bovendien uit tot harder rijden.
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Straatweg of N-weg?
dorpsprofiel

Een dorps profiel sluit veel beter aan op de Stichtse sfeer.
Het maakt tegelijk duidelijk dat 30 km in het dorpshart hard genoeg is.
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Het verkeersprofiel maakt dat er voor het dorpse leven bijna geen ruimte meer is. 

Straatweg of N-weg?
ruimte voor verkeer
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Met een dorps profiel krijgen de winkels en de terrassen weer lucht, worden de fraaie gevelwanden aan beide zijden aan 
elkaar gesmeed en ontstaat een Stichtse ruimte waarin alle gebruikers welkom zijn. 

Straatweg of N-weg?
ruimte voor het dorp
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Sommige Stichtse korrels zijn, al dan niet met een nieuwe functie, gerenoveerd en opgeknapt.

Behoud door ontwikkeling
renovatie
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Een voorbeeld van een ontwikkeling waar programma en locatie in elkaars verlengde zijn gelegd. 
Bedrijvigheid kan ook Stichts en exclusief.  

Behoud door ontwikkeling
herinvulling
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Sommige ‘rotte plekken’ worden door herontwikkeling weer Stichts. Bewustzijn van kwaliteit en een overheid die het 
voortouw neemt in verbetering van de omgeving zorgt voor een positief investeringsklimaat.

Behoud door ontwikkeling
opwaardering
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Met het ‘sturen’ van particuliere investeringen kan winst behaald worden voor de Stichtse Lustwarande. Soms gaat het 
niet vanzelf (dit ooit fraaie pand in hartje Doorn staat er al heel lang zo bij) en moet de overheid strenger en wellicht pro-
actiever zijn.

Behoud door ontwikkeling 
opwaardering?



36 

Bij sommige nieuwbouwprojecten wordt duidelijk moeite gedaan om ook een Stichtse sfeer te maken. Alhoewel die ene 
grote boom een erfenis is en er geen substantiële nieuwe aanplant lijkt te zijn gedaan. 
(soms werkt de overheid met haar rode bushokjes ook niet mee...) 

Behoud door ontwikkeling
Stichtse poging
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Zorgvuldige architectuur en vooral een mooie groene voet maken dat nieuwe woningbouw helemaal past!

Behoud door ontwikkeling
Stichtse korrel
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Hier is gepoogd in architectuur en met een ruime voortuin aan te sluiten op de Stichtse sfeer. Door de bijna letterlijke her-
haling van  de gebouwen en het ontbreken van grote bomen is het echter geen Stichtse korrel.

Behoud door ontwikkeling
Stichtse poging
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Behoud door ontwikkeling
nog niet structureel

Direct rond de gebouwen is geïnvesteerd in de buiten-
ruimte..

...maar aan de achterzijde eindigt de romantiek wel heel 
abrupt in een parkeerplaats met vuilcontainers...

...en er is zelfs voor een goede parkeervoorziening ge-
zorgd...

...die bovendien in de ‘zichtas van de statige hoofdentree’ 
staan. Nog niet helemaal Stichts.
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Wel geïnvesteerd in een fonkelnieuw bedrijfsgebouw, niet in een Stichtse buitenruimte: een grote kale plak verharding.

Behoud door ontwikkeling
parkeervlakte
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Een haag in plaats van een hek en een paar grote bomen kan een enorm verschil maken
Een Stichts tuincentrum in plaats van een N-weg tuincentrum.

Behoud door ontwikkeling
groene voet
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In architectuur is duidelijk moeite gedaan om een zekere Stichtse vorm te vinden. 
Maar er is geen groene voet gemaakt.

Behoud door ontwikkeling
Stichts gebouw
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Bij de ontwikkeling van een dergelijk bouwvolume had ook de aanleg van een bijpassende groene ruimte moeten worden 
geëist. Dan was er een Stichtse korrel ontstaan en het landschap structureel verrijkt.

Behoud door ontwikkeling
Stichtse korrel
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Deze supermarkt is duidelijk tijdelijk gehuisvest. Maar wat gebeurt er met de omvangrijke ruimte aan de Horstlaan na her-
huisvesting? Hier ligt een gouden kans om aan de rand van Driebergen een echt Stichtse korrel te ontwikkelen.

Ontwikkelkansen
gouden locaties
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En liggen er al plannen of ruimtelijke richtlijnen klaar om de Stichtse situatie te herstellen als deze unieke locatie aan de 
Rijn in Elst vrij komt?

Ontwikkelkansen
gouden locaties
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Oostelijk van Amerongen lijkt het begrip ‘de Stichtse Lustwarande’ nog onbekend. Aan de ene kant van de weg stort het 
erfgoed in...

Ontwikkelkansen
verval
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...terwijl aan de andere kant geïnvesteerd wordt in N-weg ontwikkelingen. 
Er is nog steeds ruimte voor een Stichts front aan de Straatweg!

Ontwikkelkansen
vernieuwing?
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Waar het besef van Stichtse kwaliteit al beter is doorgedrongen en de opwaardering van de omgeving al verder is doorge-
voerd, zie je dat particuliere ook mee gaan doen.

Spin-off
up
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De horeca fungeert daarin als barometer. Links het nieuwe “Brocante” tussen Doorn en Driebergen met Stichtse sfeer. 
Hierboven “Mary Mina” bij Elst, meer met N-weg truckers sfeer.

Spin-off
down



Straatweg of N-weg?

50 



Vorm en inhoud:

la4sale
opstellers van Identiteit Stichtse Lustwarande
 • Marieke Timmermans 
 • Pepijn Godefroy 

In opdracht van:

Provincie Utrecht
 • Caroline Bugter 
 • Astrid Porsius 

© la4sale - Amsterdam, 18 september 2009

Colofon

De staat van de Stichtse Lustwarande - evaluatie in opdracht van de Provincie Utrecht - augustus 200951 




