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1.

INLEIDING

1.1.

Opdracht

De gemeente Asten heeft het bureau SpellerCo Meerding opdracht verstrekt tot het vervaardigen
van een ruimtelijke visie voor de locatie hoek Koningsplein/Mgr. Den Dubbeldenstraat te Asten. Het
betreft concreet een drietal panden, verder aan te duiden als ‘de panden Koningsplein 12, 14 en 16’,
die als rijksmonument zijn aangemerkt. De drie panden vormen al eeuwenlang een bepalend deel
van het aanzicht van de dorpskern van Asten. Alle drie verkeren momenteel in een deplorabele
toetstand en zijn formeel door de gemeente als onbewoonbaar aangemerkt.
Het is wenselijk dat binnen afzienbare tijd een goede stedenbouwkundige invulling plaats vindt van
dit gedeelte van de wand aan het centrale plein van de gemeente Asten waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de status van rijksmonument van de drie panden.

1.2

Plaatsbepaling

De panden Koningsplein 12, 14 en 16 hebben om meer dan één reden het een en ander met elkaar te
maken (zie figuur 1.1).
Tekening 1 en luchtfoto 1

De panden Koningsplein 12, 14 en 16

Noord

12
14
16

De panden Koningsplein 12 en 14 vormen niet alleen één gebouw/constructie, maar bovendien is er
op de zoldering slechts een gaasachtig geheel dat als scheiding tussen beide panden dient. Verder is
Koningsplein 14 op enig moment tegen het pand Koningsplein 16 aangezet en heeft met het pand
Koningsplein 16 de tussenmuur gemeen.
Wat de drie panden verder gemeen hebben is de simpele methode van bouwen.
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De panden Koningsplein 16 en 12 zijn in eigendom bij wijlen mevrouw A. de Bruijn. Het pand
Koningsplein 14 is in eigendom bij de gemeente Asten (zie figuur 1.2)
Tekening 2

De eigendomsituatie

Noord

1.3

Leeswijzer

Wij stellen u de navolgende werkaanpak voor:
+
in hoofdstuk 2 “De bestaande situatie” wordt allereerst de ruimtelijke structuur van de kern
Asten op hoofdlijnen beschreven. De nadruk ligt hierbij op de betekenis van het Koningsplein
(2.1). Vervolgens wordt per pand de huidige monumentenstatus aangegeven (2.2), waarna de
huidige bouwkundige toestand kort wordt weergegeven (2.3). Tenslotte wordt het huidig
beleid ten aanzien het plangebied beschreven (2.4).
+
in hoofdstuk 3 “De ruimtelijke visie” wordt allereerst verschillende randvoorwaarden
geformuleerd, waaraan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden in meer of mindere mate
dienen te voldoen (3.1). Vervolgens wordt de ruimtelijke visie vervaardigd (3.2). Hierbij worden
een tweetal varianten onderkend namelijk:
 variant-I; behoud en restauratie van nummer 16 en herbouw van de nummers 12 en 14;
 variant-II; behoud en restauratie van nummer 16 en sloop van de nummers 12 en 14.
Het hoofdstuk eindigt met de afweging van de verschillende geschetste modellen binnen de
hierboven weergegeven varianten (3.3)
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2.

DE BESTAANDE SITUATIE

2.1.

De historische structuur

De kern Asten ligt op een zandrug tussen de Aa en de Astense AA. De zandgronden in zuidelijk
Nederland zijn ontstaan tijdens het Weichselien, een geologisch tijdvak circa 10.000 jaar geleden, dat
meer algemeen bekend staat als de Laatste IJstijd. In dit gebied heerste een droog en koud klimaat,
waardoor plantengroei nauwelijks plaatsvond. Onder invloed van wind ging zand verstuiven. De
dikke laag zand die de afzettingen uit eerdere geologische tijdvakken bedekte, wordt dekzand
genoemd. De zandrug was eeuwenlang in gebruik als bouwland in de vorm van de zogenaamde
‘oude bouwlandcomplexen, die als een ring om de dorpskern van Asten gegroepeerd lagen. Deze
akkergebieden werden doorkruist door zandwegen, die de verbinding vormden van Asten met de
omringende dorpen resp. gehuchten.
Van oudsher is de kern Asten een zogeheten ‘baandorp’1. Op de voor dergelijke dorpen karakteristieke verbreding lag in de kern van Asten de Markt en het Koningsplein. Het Koningsplein tezamen
met de Markt is dus van oudsher het dorpscentrum. De drie panden Koningsplein 12, 14 en 16
vormen al eeuwenlang een bepalend deel van het aanzicht van de dorpskern van Asten Vanuit het
Koningsplein liepen radiaalgewijs de verschillende wegen naar de omringende dorpen. Het gevolg is
de spinragstructuur karakteristiek voor een zanddorp (zie figuur 2.1).
Tekening 3

De historische linten in de spinragstructuur van Asten

Noord

Eind 19e eeuw is de middeleeuwse kruiskerk (15e eeuw), die midden op het Koningsplein stond,
afgebroken en vervangen door de iets verder naar achteren liggende kerk van de Heilige Maria
Presentatie (huidige kerk).

1

Een baandorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een klein marktplein dat is ontstaan
door gedeeltelijke verbreding van een doorgaande weg

7

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant maakt het centrum van
Asten onderdeel uit van de aanduiding ‘historische stedenbouw’. Deze aanduiding is het gevolg van
de combinatie van de historisch gegroeide ruimtelijke structuur en de historische bebouwing. Het
centrum van Asten wordt binnen de aanduiding ‘historische stedenbouw’ bestempeld als ‘redelijk
hoog’ (zie gele lijn op figuur 2.2).
Tekening 4

cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant (bron: provincie Noord-Brabant)

Noord

Op dezelfde cultuurhistorische waardenkaart is het Koningsplein als ‘straat’ aangeduid als een
redelijke hoge historische lijnstructuur (zie figuur 2.2).
De panden Koningsplein 12, 14 en 16 maken onderdeel uit van de aanduiding ‘historische bouwkunst’,
waarbij het pand Koningsplein 12 voorzien is van een MIP-aanduiding (donker blauwe stip). De panden
Koningsplein 14 en 16 hebben de aanduiding Rijksmonument (rode stip).

2.2.

De monumentenstatus

Onderstaand wordt per pand de monumentenstatus aangegeven:
+ Koningsplein 12 - rijksmonument nr. 8438 (oorspronkelijke functie woonhuis);
Het pand Koningsplein 12 is gebouwd rond 1870. Het betreft een merkwaardig gevormd
langgerekt pand, dat in feite uit twee gedeelten bestaat. Het hoge deel, met zolder, dat met het
naasten gelegen pand Koningsplein 14 één geheel vormt, plus een wat lagere uitbouw in de
achtertuin.
In de beschrijving van het rijksmonument 8438 wordt het volgende gesteld (citaat) Pand zonder
verdieping, onder pannen zadeldak, dat links aansluit tegen een puntgevel en rechts doorloopt over nr 14,
18e eeuw. Aan de achterzijde een vleugel onder zadeldak met pannen en stroomlaag in het muurwerk.

Uit het bouwkundig inventarisatierapport2 blijkt dat restauratie met gebruikmaking van de
aangetroffen daken, wanden, vloeren zonder meer niet mogelijk is. De buitenwanden zijn goed
2

Bouwkundig inventarisatierapport Koningsplein 12-14-16, CHAIN Restauratie Advies, maart 2007
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bruikbaar. Een en ander houdt in dat opbouwen met behoud van de bestaande gevels mogelijk
is. Hierdoor is het geen monument meer, maar een monumentaal pand met een beeldbepalend
aanzicht.
+

Koningsplein 14 – rijksmonument nr. 8439 (oorspronkelijke functie woonhuis);
Het pand Koningsplein 14 is gebouwd rond 1870. Het voorste hoge deel vormt één geheel met
Koningsplein 12 en leunt als het ware tegen het pand Koningsplein 16. In het pand is in het
verleden een viswinkel gevestigd geweest.
In de beschrijving van het rijksmonument 8438 wordt het volgende gesteld (citaat) Pand zonder
verdieping, onder pannen zadeldak, dat doorloopt over nummer 12, 18e eeuw. Venster met 25ruitsschuiframen, deur met achtruitsbovenlicht.

Uit het bouwkundig inventarisatierapport3 blijkt dat restauratie met gebruikmaking van de
aangetroffen daken, wanden, vloeren zonder meer niet mogelijk is. De buitenwanden zijn goed
bruikbaar. Een en ander houdt in dat opbouwen met behoud van de bestaande gevels mogelijk
is. Hierdoor is het geen monument meer, maar een monumentaal pand met een beeldbepalend
aanzicht.
+

Koningsplein 16 - rijksmonument nr. 8440 (oorspronkelijke functie woon-werkhuis);
Het betreft een karakteristiek pand uit de 18e eeuw, aan de voorzijde gepleisterd met kalk.
Wellicht is het ooit gebouwd als boerderij. De laatste tientallen jaren is het pand in gebruik
geweest als winkel in textiel en levensmiddelen/grutterswaren. De aanbouw langs de Mgr. Den
Dubbeldenstraat is van 1924 en betreft een voormalige pakkerij ten behoeve van de toentertijd
gevestigde groothandel in margarine (één van de bedrijvigheden waarom Asten vanouds bekend
was) (zie oude foto).
ste

Foto 2 van de situatie ergens jaren twintig uit de 20

eeuw

Pand Koningsplein 16

uitbouw langs Mgr. Den Dubbeldenstraat

In de beschrijving van het rijksmonument nr. 8440 wordt het volgende gesteld (citaat) Pand
zonder verdieping onder met rode Holl.pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels. Voorgevel voorzien van
witte bepleistering met getrokken blokvormige voegen, deur met gedeeld bovenlicht in vier vensters. Gevel
aan zijde Mgr. Den Dubbeldenstraat voorzien van dubbele reeks vlechtingen, staafankers en vier 6ruitsschuifvensters waarvan de twee onderste met luiken. In achtergevel deur met 4-ruits bovenlicht 36ruitsschuifvenster, 18e eeuw (einde citaat).

3

Bouwkundig inventarisatierapport Koningsplein 12-14-16, CHAIN Restauratie Advies, maart 2007
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Opgemerkt wordt dat de later toegevoegde uitbouw aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat géén
onderdeel uitmaakt van de monumentenstatus van het pand Koningsplein 16.
Uit het bouwkundig inventarisatierapport4 blijkt dat, uitgaande van de aangetroffen situatie,
restauratie zeer goed mogelijk is, waarbij de monumentenstatus behouden blijft.
Opgemerkt wordt dat het voormalige postkantoor/burgemeesterswoning (Koningsplein 10)
eveneens als een Rijksmonument is aangewezen, onder nr. 8437 (zie figuur 2.3). In de beschrijving
van het rijksmonument nr. 8440 wordt het volgende gesteld (citaat) Herenhuis met verdieping en
risalerende middenpartij, bekroond door een houten fronton, midden 19e eeuw. Eenvoudige deuromlijsting met
pilasters en hoofdgestel. Hardstenen cordonlijsten (einde citaat).
Tekening 5

Rijksmonumenten

Foto 3 voormalig postkantoor/burgemeesterswoning

Noord

Foto 4 Panden aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat 4, 6 en 8

3

Bouwkundig inventarisatierapport Koningsplein 12-14-16, CHAIN Restauratie Advies, maart 2007
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De panden Mgr. Den Dubbeldenstraat 4, 6 en 8, zijn eveneens als rijksmonument aangewezen (zie
figuur 2.3).
Het pand Mgr. Den Dubbeldenstraat 4 kent het rijksmonumentennummer 8433. In de daarbij
behorende beschrijving wordt het navolgende gesteld (citaat) Pand zonder verdieping, midden 19e eeuw,
onder een doorlopend zadeldak met de nrs 6 en 8. Rechts een puntgevel met rollaag, waartegen houten afhang
onder lessenaarsdak. In de voorgevel vensters met luiken en zesruitsschuiframen (einde citaat).

Het pand Mgr. Den Dubbeldenstraat 6 kent het rijksmonumentennummer 8434. In de daarbij
behorende beschrijving wordt het navolgende gesteld (citaat) Pand zonder verdieping, midden 19e eeuw,
onder een doorlopend zadeldak met de links en rechts belendende panden 8 en 4. Vensters met luiken (einde
citaat).
Het pand Mgr. Den Dubbeldenstraat 8 kent het rijksmonumentennummer 8435. In de daarbij
behorende beschrijving wordt het navolgende gesteld (citaat) Pand zonder verdieping, midden 19e eeuw,
onder een doorlopend zadeldak met de nrs 4 en 6. Links een puntgevel met rollaag. In de voorgevel vensters
met luiken en zesruitsschuiframen. Het pand is aan de achterzijde onderkelderd (einde citaat).

Geconcludeerd wordt dat de panden Koningsplein 12, 14 en 16 onderdeel uitmaken van een
nagenoeg aaneengesloten bebouwingswand van rijksmonumenten aan een gedeelte van het
koningsplein en doorlopend in de Mgr. Den Dubbeldenstraat. Verder wordt duidelijk dat de panden
Koningsplein 12, 14 en 16 en de panden Mgr. Den Dubbeldenstraat 4, 6 en 8 wat betreft bouwstijl het
dichtst bij elkaar liggen.

2.3.

De huidige toestand

Zoals reeds aangegeven is de huidige toestand van de drie panden als zeer deplorabel aan te merken.
De navolgende beeldrapportage geeft een indruk van de huidige bouwkundige staat van de
driepanden Koningsplein 12, 14 en 16 (zie figuur 2.4).
Opgemerkt wordt dat tussen Koningsplein 12 – 14 en het voormalige postkantoor (Koningsplein 10)
een doorgang aanwezig is, waarop een recht van overpad rust.
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Foto’s 5 t/m 11

De huidige bouwkundige situatie in beeld

Koningsplein 16

Koningsplein 12 - 14

Koningsplein 16 met uitbouw aan
Mgr. Den Dubbeldenstraat

Koningsplein 12 – 14 met
voormalig postkantoor

Uitbouw aan Mgr. Den Dubbeldenstraat

Doorgang tussen Koningsplein 12 en
voormalig postkantoor

Koningsplein 12 - 14
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2.4.

Het huidig beleid

Het huidig beleid van de gemeente is vastgelegd in de Centrumvisie Asten 5. De centrumvisie geeft
het raamwerk aan waarbinnen toekomstige ontwikkelingen beoordeeld en uitgevoerd kunnen
worden, zodat het gebied kan uitgroeien tot een aantrekkelijk en hoogwaardig centrum van Asten.

Voor het plangebied zijn in de Centrumvisie de volgende
knelpunten aangegeven:
- Een onduidelijke kruising;
- Leegstand van een aantal panden;
- Een wisselende weg- en pleininrichting.
Tekening 6
Uitsnede uit de tekening “Knelpunten” centrumvisie Asten

In de Centrumvisie is als functioneel beleid aangegeven:
- Concentratie van horeca ter plaatse van het
plangebied in de bebouwing aan het Koningsplein;
- Wonen aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat.

Tekening 7
Uitsnede uit de tekening “Functioneel beleid” centrumvisie Asten

En als ruimtelijk beleid is als uitgangspunt aangegeven:
- Herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Tekening 8
Uitsnede uit de tekening “Ruimtelijk beleid” centrumvisie Asten

Ten aanzien van de beeldkwaliteit is in de centrumvisie het volgende aangegeven:
Citaat:
“Het centrum van Asten is een historisch gegroeid dorpsgebied, dat wordt gekenmerkt
door een afwisseling en menging van diverse functies. Daarbij heeft een zekere mate aan verdichting
plaatsgevonden, waardoor een kleinschalig stedelijk karakter is verkregen. Het straatbeeld is
afwisselend door het gevarieerde wegbeloop, de individuele plaatsing van panden en de onderlinge
verschillen in bouwstijl en (historische) functie. In de bebouwing overheersen traditionele kenmerken
van de architectuur het straatbeeld. De hoofdmassa is eenvoudig van opzet en afgedekt met een fors
pannendak. Gevels zijn in het algemeen opgebouwd uit een plint, het hoofdvlak en een kroonlijst of
een stevige goot. De gevelopeningen hebben een overwegend verticaal karakter. Kernmerkend in de
openbare ruimte is de afwisseling in het straatbeeld en de variërende profielmaat door losse
plaatsing van de bebouwing.Het beleid op het gebied van beeldkwaliteit is gericht op het behoud van
het individuele karakter van de panden, die ieder op zich, recht doen aan de specifieke
stedenbouwkundige en architectonische bebouwingskenmerken van de historische
5

centrumvisie Asten, april 2007
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kern. Het dient één geheel te vormen.Bij de ontwikkeling van inbreidingslocaties zullen vooraf
beeldkwaliteitseisen worden geformuleerd. De beeldkwaliteiteisen vormen randvoorwaarden en
zullen voldoende speelruimte bieden om daarbinnen creatieve oplossingen te ontwikkelen.
Onderstaande aspecten vormen de algemene uitgangspunten voor het beeldkwaliteitsbeleid bij
ontwikkelingen in het centrum van Asten. Het betreft uitgangspunten die overeenkomen met het
gestelde in de gemeentelijke welstandsnota.
- Bebouwing dient wat betreft schaal en architectuur aan te sluiten bij aangrenzende
bebouwing;
- De bebouwingshoogte dient afgestemd te zijn op het silhouet van de straatwand
en wijkt in geringe mate af van die van de directe belendingen;
- Het toepassen van een kap dient in vorm en richting in te spelen op het
aanwezige bekappingsbeeld;
- De uitstraling van nieuw te ontwikkelen bebouwing dient kleinschalig en
dorps te zijn;
- Straatwanden dienen opgebouwd te worden uit individuele panden van
verschillende breedte en hoogte, elk met een eigen gezicht en binnen de
historische perceellering;
- Korrelmaat en gevelgeleding dienen afgestemd te worden op de directe
omgeving;
- iAls hoofdmaterialen dienen bakstenen in combinatie met dakpannen te
worden toegepast;
- Het kleurgebruik is ondergeschikt en dient zodanig toegepast te worden
dat deze de architectuur ondersteunt. Tevens is het dorpsbeeld ter plaatse
bepalend voor de kleurkeuze.”
Einde citaat.
En ten aanzien van het plangebied is het volgende
aangegeven:

Tekening 9 Het plangebied uit de Centrumvisie Asten

Noord

Citaat:
“Hoek Monseigneur den Dubbeldenstraat/Koningsplein
Deze locatie is zeer gunstig gesitueerd aan het Koningsplein en de aanwezige knik in de
bebouwingswand is vanuit historisch oogpunt karakteristiek. De gesitueerde bebouwing verkeert
echter in slechte bouwkundige staat en doet afbreuk aan het totaalbeeld dat gevormd wordt door
belendende bebouwing, het gemeentehuis, Bartholomeus en de kerk.
Om het bebouwingsbeeld aan het Koningsplein te versterken is vervangende nieuwbouw gewenst. De
volgende programmatische en ruimtelijke randvoorwaarden zijn op het gebied van toepassing:
Programma
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-

-

Er dienen centrumvoorzieningen mogelijk gemaakt te worden, met uitzondering
van detailhandel. Te denken valt hierbij aan kleinschalige kantoren, maatschappelijke
voorzieningen, etc.;
Horeca ter plaatse dient gestimuleerd te worden ter verlevendiging van het
Koningsplein;
Boven de centrumvoorzieningen zijn mogelijkheden voor woningen;
Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;

Bebouwing
- De karakteristieke knik dient in de vervangende nieuwbouw behouden te
blijven;
- Er geldt een maximale bouwhoogte van twee hoge verdiepingen (ca. 3,5
meter) met kap;

Openbare ruimte
- In de buitenruimte aan de voorzijde is ruimte aanwezig voor een kleinschalig
inrichtingselement;
- Toepassing van leibomen zorgt voor meer variatie van het straatbeeld en
een vriendelijk karakter.”
Einde citaat.
Gezien de monumentstatus van de panden 12,14 en 16 is voor dit plangebied vervangende
nieuwbouw ter plaatse van de bebouwing niet mogelijk of maar deels mogelijk. Zie hier voor
paragraaf 3.1 waarin de randvoorwaarden zoals die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
zijn aangegeven zijn verwoord.

15
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3.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

3.1.

Randvoorwaarden

3.1.1 Randvoorwaarden vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Ergfoed
De volgende randvoorwaarden vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 6, voorheen
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, worden geadviseerd:
1) restauratie van het pand Koningsplein 16 met uitzondering van de aanbouw aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
2) voor de panden Koningsplein 12 en 14 wordt geadviseerd, gelet op de huidige staat van deze
monumenten, een herbouw/reconstructieplan te vervaardigen.
Uitgangspunt hierbij is de bestaande gebouwtypering, waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt
hergebruikt. Indien voor het bewoonbaar maken van het pand het noodzakelijk is dat de gevel
en/of kap iets verhoogd moet worden is dit bespreekbaar. Wel dient sprake te blijven van één
bouwlaag met kap.
Uit het overleg7 met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt
duidelijk dat er ook een ja, mits…. variant mogelijk is. Dit betekent ja slopen van Koningsplein 12 en
14 mag, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1) restauratie van het pand Koningsplein 16 met uitzondering van de aanbouw aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
2) het slopen van de panden Koningsplein 12 en 14 en het vervangen door nieuwbouw is mogelijk
mits:
+ de rijksmonumenten Mgr. Den Dubbeldenstraat 4, 6 en 8 en de rijksmonumenten
Koningsplein 10 en 16 door de nieuwbouw als het ware aaneengeregen worden;
+ de bestaande rooilijn aan het Koningsplein en Mgr. Den Dubbeldenstraat dient aangehouden
te worden;
+ de bouwwijze mag harmoniëren of contrasteren met de aangrenzende rijksmonumenten.
Beide vormen kunnen mogelijk zijn;
+ een hedendaagse integere architectuur behoort tot de mogelijkheden, indien dit leidt tot
een aanvaardbare stedenbouwkundige oplossing.
3) bij sloop van de panden Koningsplein 12 en 14 dienen alle bouwkundige kenmerken te worden
vastgelegd;
4) de achtertuinen van de panden Koningsplein 12, 14 en 16 zijn geen monument en kunnen
derhalve desgewenst bebouwd worden;
5) de ruimtelijke visie zal uiteindelijk worden beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
3.1.2 De ruimtelijke randvoorwaarden vanuit de omgeving
Vanuit de ruimtelijke analyse van de ligging van het plangebied aan het Koningsplein zijn er de
volgende ruimtelijke aandachtspunten:
- Van oudsher is de plein gevel de belangrijkste gevel. De gevel aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat
is een zijstraat en was vroeger een achterstraat. De Driehoekstraat/Havercamp was een zijstraat
van het Koningsplein. Pand nummer 16 is in de richting van de Havercamp gesitueerd;
- De van oudsher belangrijkste richting op het Koningsplein is het verlengde van de Prins
Bernhardstraat/Wilhelminastraat. De Kerkstraat is de tweede orde belangrijke richting;

6
Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten; monumenten Koningsplein 12-14-16, kenmerk:
RS/2008/622 – 30 juli 2008.
7
overleg d.d. 10 augustus 2009 te Amersfoort
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Tekening 10

-

Analyse ruimtelijke situatie ligging plangebied

Aan het plein staan een drietal grote gebouwen: Het gemeentehuis, de kerk en het voormalige
klooster. Alle gebouwen hebben hun hoofdentree aan het Koningsplein liggen;
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-

De overige pleingevels zijn een of twee lagen met kap. Met name de gevel aan de noordwestzijde
van het plein grenzend aan het plangebied bestaat uit statige panden. Onder andere het
voormalige postkantoor, annex burgemeesterswoning, is hier gelegen;

-

Voor het plangebied is in principe een driehoekige ruimte aanwezig die momenteel door een
verkeersfunctie wordt ingenomen. In de toekomst zou het wenselijk zijn deze ruimte terug te
geven aan de bebouwingswand. Daarmee kan de hoofdrichting van het plein weer worden
versterkt en tevens kan hier een terras op het zuiden worden aangelegd;

Voor het plangebied betekent dit dat de ruimtelijke randvoorwaarden als volgt zijn samen te vatten:
- Hoofdgevel van het plangebied is de gevel aan het Koningsplein;
- De gevel aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat is van tweede orde;
- Rekening houden met de mogelijkheid dat in de toekomst de voorruimte bij hoekpand nr. 16 kan
worden vergroot;

3.1.3 De randvoorwaarden vanuit de centrumvisie
In de Centrumvisie Asten zijn de volgende ruimtelijk-functionele uitgangspunten geformuleerd. De
hierna volgende uitgangspunten zijn novergenomen:
- Centrumvoorzieningen met uitzondering van detailhandel zijn mogelijk Bijvoorbeeld kleinschalige
kantoren, maatschappelijke voorzieningen, etc.;
- Horeca ter plaatse dient gestimuleerd te worden ter verlevendiging van het Koningsplein;
- Boven de centrumvoorzieningen zijn mogelijkheden voor woningen;
- Het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
- De karakteristieke knik dient behouden te blijven;
- Er geldt een maximale bouwhoogte van twee hoge verdiepingen (ca. 3,5 meter) met kap;
- Bebouwing dient wat betreft schaal en architectuur aan te sluiten bij aangrenzende bebouwing;
- Het toepassen van een kap dient in vorm en richting in te spelen op het aanwezige bekappingsbeeld;
- De uitstraling van nieuw te ontwikkelen bebouwing dient kleinschalig en dorps te zijn;
- Straatwanden dienen opgebouwd te worden uit individuele panden van verschillende breedte en
hoogte, elk met een eigen gezicht en binnen de historische parcellering;
- Korrelmaat en gevelgeleding dienen afgestemd te worden op de directe omgeving;
- Als hoofdmaterialen dienen bakstenen in combinatie met dakpannen te worden toegepast;
- Het kleurgebruik is ondergeschikt en dient zodanig toegepast te worden dat deze de architectuur
ondersteunt. Tevens is het dorpsbeeld ter plaatse bepalend voor de kleurkeuze.”
Omdat de herontwikkeling/nieuwbouw ter plaatse van nr. 16 niet mogelijk is zijn de betreffende
uitgangspunten niet overgenomen.
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3.1.4 De randvoorwaarden vanuit het plangebied
De bebouwing aan het Koningsplein is met de voorgevel op het zuiden/zuidoosten georiënteerd. De
rooilijn aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat is op het zuidwesten georiënteerd. Daarmee ligt het
binnengebied overwegend aan de noordzijde.
De kavel is slecht circa 30 meter diep. Aan beide zijde van het plangebied wordt gewoond.
De randvoorwaarden vanuit het plangebied zijn:
Tuinen, terrassen en balkons zoveel als mogelijk is op de zonzijde situeren;
De privacy van de aangrenzende percelen waarborgen;
De schaduwwerking van nieuwbouw op de aangrenzende percelen minimaliseren.

3.2.

De ruimtelijke visie

3.2.1. De varianten
De randvoorwaarden vanuit de RCE geven aan dat er twee varianten zijn om het plangebied te
ontwikkelen.
Variant I: Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
Tekening 11 Variant I

-

Noord
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-

Variant II: Behoud en restauratie van nr. 16 en sloop van nr. 12 en 14.

Tekening 12 Variant II

Noord
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3.2.2. De ruimtelijke uitwerking van variant I
Binnen varant-I worden de navolgende modellen onderscheiden:
Model - I A; Verkavelen
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
Bebouwing van de Mgr. Den Dubbeldenstraat met één of twee lagen en kap;
In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers wonen en bijvoorbeeld horeca met een
verkaveling in achtertuinen/erven;
Geen parkeren op eigen terrein behoudens één oprit en garage;
Mogelijke functies:
+ aan het Koningsplein centrumvoorzieningen uitgezonderd
detailhandel of wonen;
+ aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat wonen;
De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld terras
of uitstallingen.
Tekening 13.1 Model IA

Noord
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Tekening 13.2

3D- Model – IA
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+ Model - I B; Semi-openbare stadstuin
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
In dit model is uitgegaan van één gebruiker bijvoorbeeld horeca, een hotel-restaurant met
een semiopenbare of privé binnentuin;
- Bebouwing van het binnengebied langs de bestaande steeg één bouwlaag met kap en aan
de noordwestzijde bebouwing van één of twee lagen met kap met een blinde gevel aan de
kavelgrens. Bebouwing op het binnenterrein heeft een verlaagde terraszone aan de tuin;
- Zes parkeerplaatsen zijn voorzien onder een monumentale kap aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras of uitstallingen;
- De binnentuin wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via de
bestaande steeg.
Tekening 14.1

Model - IB

Noord
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Tekening 14.2

3D-Model - IB
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+ Model – IC; Parkeerplein
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
In dit model is uitgegaan van één gebruiker bijvoorbeeld horeca, een hotel-restaurant met
een semiopenbare of privé binnenterrein;
- Bebouwing van het binnengebied langs de bestaande steeg één bouwlaag met kaplaag met
verlaagd terras aan het binnenplein;
- Twaalf parkeerplaatsen zijn voorzien op het binnenterrein;
- Een monumentale kap als afdak vormt de gevel aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras of uitstallingen;
- Het binnenplein wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via de
bestaande steeg.
Tekening 15.1 Model - IC

Noord
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Tekening 15.2

3D-Model - IC
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+ Model - I D; Wonen aan een besloten binnenplein
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld horeca, een restaurant, één
dorpsvilla met ommuurde patio en een drie- of zestal kleinere appartementen verlaagd
terras of balkon op zuidzijde met een semiopenbaar binnenplein;
- Bebouwing van het binnengebied langs de bestaande steeg één bouwlaag met kap en aan
de noordwestzijde bebouwing van één of twee lagen met kap met een blinde gevel aan de
kavelgrens;
- Zes parkeerplaatsen zijn voorzien onder een monumentale kap aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras, uitstallingen of verhoogde stoep;
- Het binnenplein wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via een
bestaande en nieuwe steeg.
Tekening 16.1 Model - ID

Noord
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Tekening 16.2

3D-Model - ID
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+ Model- I E; Werken aan een besloten parkeerplein
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld kleinschalige kantoorfuncties
met een semi-openbaar parkeerplein;
- Vijftien parkeerplaatsen zijn bereikbaar via een onderdoorgang/poort vanaf de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras of verhoogde stoep;
- Het binnenplein wordt ook ontsloten via de bestaande steeg.
Tekening 17.1

Model - IE

Noord
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Tekening 17.2

3D-Model - IE
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+ Model - I F; Horeca en werken aan een binnenplein
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en herbouw van nr. 12 en 14;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
- In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld horeca en een kleinschalige
kantoorfunctie met een semiopenbaar binnentuin en parkeerplein;
- Zeven parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de Mgr. Den Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras of verhoogde stoep;
- Het binnenplein wordt ook ontsloten via de bestaande steeg.
Tekening 17.1 Model - IF

Noord
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Tekening 17.2

3D-Model - IF
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3.2.1

De ruimtelijke uitwerking van variant II

Binnen variant-II worden de navolgende modellen onderscheiden:
+

Model - II A; Wonen aan een langgerekt binnenplein
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en nieuwbouw ter plaatse van nr. 12 en 14 in één of twee
lagen met kaplaag;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat herontwikkelen;
- In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld horeca en kleinschalig
kantoor aan het Koningsplein met een semiopenbare binnenplein;
- Bebouwing van één of twee lagen met kap bestaande uit bijvoorbeeld drie respectievelijk zes
appartementen op circa twee meter uit de kavelgrens met verlaagde terrassen en balkons
op de zonzijde aan het binnenplein;
- Zes parkeerplaatsen zijn voorzien onder een monumentale kap aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras;
- Het binnenplein wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via een
bestaande en nieuwe steeg.

Tekening 18.1 Model IIA

Noord
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Tekening 18.2

Model - IIA
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+ Model - II B; Moderne architectuur omarmt het Rijksmonument
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en nieuwbouw ter plaatse van nr. 12 en 14 in één laag met
kaplaag;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat en van 12 en 14 herontwikkelen.
Bijvoorbeeld een transparant volume en de nieuwbouw in eigentijdse materialen;
- In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld horeca en grondgebonden
“stads”woningen met een semiopenbaar binnenterrein;
- Bebouwing van het binnengebied langs de bestaande steeg één en gedeeltelijk twee
bouwlagen hoog (blinde zijgevel in de tweede bouwlaag) en aan de noordwestzijde
bebouwing van twee lagen circa twee meter uit de kavelgrens.
- De “stads”woningen hebben een groot dakterras op de zonzijde;
- Zes parkeerplaatsen zijn voorzien onder een monumentale kap aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras of uitstallingen;
- De binnentuin wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via de
bestaande steeg.
Tekening 19.1 Model - IIB

Noord
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Tekening 19.2

3D-Model - IIB
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+ Model II C Kleinschalige moderne architectuur
De volgende ontwerpuitgangspunten zijn van toepassing:
- Behoud en restauratie van nr. 16 en nieuwbouw ter plaatse van nr. 12 en 14 in één laag met
kaplaag;
- Het huidige bouwvolume aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat en van Koningsplein 12 en 14
herontwikkelen;
- In dit model is uitgegaan van meerdere gebruikers bijvoorbeeld horeca en grondgebonden
“stads”woningen met een semiopenbaar binnenterrein;
- Bebouwing van het binnengebied één bouwlaag met kaplaag en aan de noordwestzijde heeft
de bebouwing een blinde gevel aan de kavelgrens. De lichtinval is voorzien via de voor- en
zijgevels van de bebouwing;
- De “stads”woningen hebben een groot dakterras op de zonzijde;
- Zes parkeerplaatsen zijn voorzien onder een monumentale kap aan de Mgr. Den
Dubbeldenstraat;
- De strook langs de gevel aan het Koningsplein benutten als voorruimte voor bijvoorbeeld
terras;
- De binnentuin wordt ontsloten via een aantal toegangen direct vanaf de straat of via de
bestaande steeg.
Tekening 20.1 Model- IIC

Noord
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Tekening 20.2

3D-Model - IIC
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Tekening 20.3

3D-Model - IIC met uitwerking van afdak

40

Uit de 3D-studie kan ten aanzien van de hoogte van de bebouwing aan het Koningsplein en de Mgr.
Den Dubbeldenstraat worden geconcludeerd dat er geen wezenlijk verschil is tussen variant I
modellen en Variant 2 modellen. De bebouwing aan de straatzijden van het plangebied kan slechts
één laag met kaplaag zijn om tot een goede inpassing van het hoekpand Rijksmonument
Koningsplein 16 te komen. Bij een hogere bebouwing valt het hoekpand “weg” in het beeld.
In het binnengebied kan daarentegen wel een hogere bebouwing, bestaande uit maximaal twee
bouwlagen met kaplaag, worden gerealiseerd mits er voldoende rekening wordt gehouden met de
privacy en de bezonning van de aangrenzende percelen.
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De afweging van de modellen

-

-

Één oprit en
garage
+++

Parkeerplaatsen in
het plangebied
Bezonning

6pp onder
afdak
+++

Twee lagen
incl. kap
50 cm
verdiept
6pp
+++

+++

1 won.+6
app.
1x 170m2
6x 70m2

250m2

840m2 excl.
afdak
95m2

+++
Patio

++++

Een laag incl.
kap
50 cm
verdiept
12 pp

545m2
excl. afdak
130m2

0
-

++++

++++

Model ID

_

15pp

Een laag incl.
kap

-

535m2

535m2
Doorgang
35m2

0
-

++++

++++

Model IE

+

7pp

Een laag incl.
kap

-

570m2

+
Semiopenbare
stadstuin
570m2

++++

++++

Model IF

+++

6pp

Twee lagen
incl. kap

6 app.
6x 75m2

420m2

870m2
excl. afdak
85m2

++
-

++++

+++

Model IIA

++++

6pp

Twee lagen
Geen kap

5 stadswon.
3x 120m2
1x130m2
1x125m2

250m2

870m2
excl. afdak
120m2

+++
-

++++

++++

Model IIB

++++

6pp

Een laag met
kaplaag

6 stadswon.
2x 110m2
4x 75m2

250m2

770m2
excl. Afdak
95m2

++++
-

++++

++++

Model IIC

Conclusie
Uit bovenstaande afweging kan worden geconcludeerd dat model - IB, model - ID, model - IIB en model - IIC , die allen rond een bijzondere semi-openbare binnenplein gebouwd zijn,
de meeste voordelen hebben. Immers ze voegen allemaal iets toe aan het stedelijk weefsel van Asten. De woningen zijn doorgaans beperkt van oppervlakte door de geringe diepte
van het plangebied.
De woningen kunnen worden vergroot in model - IIC door in het binnengebied de woningen 1,5 laag met kap te maken. De oplossing om te parkeren in het plangebied
onder het afdak beperkt de benodigde keerruimte voor auto’s in het plangebied zelf. Wel is het noodzakelijk dat het afdak op een bijzondere wijze wordt uitgevoerd, waardoor
de beeldkwaliteit van het geheel wordt versterkt. Door het toepassen van een afdak aan de Mgr. Den Dubbeldenstraat wordt de historische rooilijn aangehouden en benadrukt.
Bovendien ondergaat het binnenplein een visuele verruiming en blijft de pleinruimte transparant/luchtig en dus leefbaar.

Twee lagen
met kaplaag

Maximale
bouwhoogte
nieuwbouw

Twee lagen
incl. kap, 50
cm verdiept

545m2

790m2

0 tot 420m2
e.v.
2 tot 5 won.
2 x160 m2
Monument
1x 70m2,
1x 100 m2,
1x 250m2.

740m2

+++
Binnentuin
evt. semiopenbaar
790m2 excl.
afdak 75m2

achtertuinen

Bebouwd BVO
Beg. grond en
verdieping excl.
terras/balkon
Commerciële ruimte
BVO in m2
Aantal
wooneenheden met
BVO (circa)

++++

+++

0

+++

+++

Model IC

Inpassing in
stedelijk weefsel
Aansluiting
Rijksmonumenten
Stedelijke ruimte
Groene ruimte

Model IB

Model IA

Maten zijn circa en
afgerond

De verschillende modellen vormen iedere op een eigen wijze een invulling van het plangebied. Ieder model
heeft een aantal ruimtelijke kenmerken. Ook het bebouwd oppervlak en bouwvolume per model is verschillend. Hierna volgt een overzicht van de verschillen per model.

3.3.
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