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Openbare vergadering Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal | 12 juli 2022 
 
Aanwezig:  
Martin Idema (voorzitter), Jan Heersche, Wineke Allersma, Roger Crols (leden), Jan Wabeke (vervangend lid), Loes van 
Hooff (Gelders Genootschap), Heidi Buijs (secretaris, gemeente Rheden),  
 
Gasten: 
Caroline Aalten (gemeente Rheden) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Henk Hoogeveen (Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed), Marjolein Sanderman, Martijn Andela (gemeente Rheden) 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
- 
 
1. De voorzitter opent de vergadering 
De heer Idema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt definitief vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Wilma Broer stopt per 1 oktober met haar werkzaamheden bij het Gelders Genootschap en haar werkzaamheden in de 
commissie. 
 
4. Besproken plannen en advies 
 
Overweg Hofstetterlaan Ellecom 
De vraagstelling wordt kort toegelicht door mevr. Aalten. 
N.a.v. een eerder advies van de commissie is de ruimtelijke onderbouwing aangepast t.a.v. de bestrating. Het deel 
Hofstetterlaan wordt bestraat met gebakken dikformaat in keperverband. Deze nieuw aangelegde weg wordt opgesloten 
door toepassing van bermbeton in verband met wroetende zwijnen. De kleine slinger in de weg aan de zuidzijde komt 
voort uit de infrastructuur, maar wordt niet nader onderbouwd in de ruimtelijke onderbouwing. 
 
De commissie constateert dat nog niet alle opmerkingen zijn verwerkt. E.e.a. moet (ook) duidelijk worden vastgelegd op 
tekening, om te voorkomen dat de uitvoering straks toch anders wordt. 
De commissie ziet liever geen slinger in de weg, vanwege de rechte laan die door de rest van de weg wel gevormd wordt. 
De spoorwegovergang zou in de as van de laan moeten liggen. Als deze slinger toch noodzakelijk is, is het advies deze zo 
bescheiden mogelijk uit te voeren en visueel in elk geval zo recht mogelijk. 
 
Advies 
Aanhouden 
 

 
Kruisstraat 3c Dieren 
De Kruistraat heette vroeger de IJsselstraat en loopt vanaf de Hogestraat naar de IJssel. Halverwege kruist de straat de 
Kerkstraat/Noorderstraat.  
Het deel van de Hogestraat tot de Kerkstraat was lange tijd een winkelstraat met ook een kleuterschool en een smederij. In 
de jaren ’60 was er op de hoek met de Kerkstraat de wekelijkse markt.  De Kruistraat vormde met de Kerkstraat en de 
Hogestraat, een driehoek die in de jaren '50 het winkelhart van Dieren vormde. Nu zijn alle winkels verdwenen.  
  
De voorgestelde gevelwijziging bevindt zich aan de voorzijde van het pand, gelegen aan de straat  
Gelet op het feit dat de woning dateert uit 2004 is de ingreep niet direct bezwaarlijk.  
De te beschermen waarden van het beschermde dorpsgezicht Dieren-Zuid komen niet in het geding. Wel adviseert de 
commissie nadrukkelijk niet alle kozijnen en draaiende delen wit te maken. De dieptewerking die de gevel nu heeft 
verdwijnt hiermee namelijk en de witte vlakken contrasteren met het metselwerk. De aanbeveling is deze draaiende delen 
(ramen en deuren) in een donkere kleur uit te voeren.  
 
Advies 
Akkoord. Aanbeveling om de draaiende delen in een donkere kleur uit te voeren. 
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5. Rondvraag 
- 
 
6. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 
 


