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Maastricht, 20 april 2011.

Ons kenmerk: RO / JN / K11-16.

Betreft: Adviesaanvraag van de gemeente Meerssen tot sloop van agrarische
opstallen en de bouw van een aardwoning te Waterval 14.
Het plan is behandeld in de vergadering van 5 april 2011.
Aanwezig zijn de initiatiefnemer de heer J. Reijnders en de heer M. Hermans namens
MH1 Architecten / Nuth. Namens de gemeente is mevrouw R. Kuppers aanwezig.
De provincie wordt vertegenwoordigd door de betreffende planoloog, de heer
R.Jaspars.
Na de aanwezigen te hebben verwelkomd, biedt de voorzitter gelegenheid om de
aanvraag nader toe te lichten.
De heer Reijnders geeft aan ongeveer driekwart jaar geleden van de gemeente een
positief bericht op zijn principeverzoek voor een woning in de natuurlijke helling te
hebben ontvangen.
Alvorens tijdrovende procedures in gang te zetten is begin dit jaar een bezoek aan de
locatie gebracht in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeente en
van de provincie.
Teneinde aan het verzoek om concreter te worden gevolg te geven, is contact gezocht
met de heer Hermans en is samen met hem de nu voorliggende oplossing gevonden
die een vrij uniek karakter heeft.
De heer Hermans vult aan dat een woning is ontwikkeld die oost- west is georiënteerd.
Alles is volledig ingemeten om daarmee een goed uitgangspunt te hebben voor de
wijze van positionering. Aan de oostkant (ochtendzon) ligt het meest steile gedeelte
van het talud alwaar een slaapkamer geprojecteerd is. Aan de westkant waar het
terrein langzaam afloopt kan een kleine insnijding gemaakt worden voor het
woongedeelte. Aan de noordkant waar ook weer een relatief groot hoogteverschil is,
zijn de eetkamer en de keuken gepland. Het pand zal voor de buitenwereld maar op
twee plaatsen zichtbaar zijn.
Geprobeerd is door allerlei slimmigheden en ook door de oriëntatie zowel qua
bezonning als natuurlijk hoogteverschil optimaal in te gaan op de natuurlijke
randvoorwaarden.
Vanuit de gemeente wordt toegevoegd dat de heer Reijnders de gronden nog niet
heeft gekocht maar daar wel een optierecht op heeft.

De vertegenwoordiger van de provincie geeft aan dat in het kader van het vooroverleg
het plan ook met de rayonecoloog bekeken is en een bezoek ter plekke is gebracht. In
het vooroverleg is een positieve grondhouding ingenomen die minimaal is ingegeven
door het feit dat er qua natuurontwikkeling veel positieve dingen tegenover staan. Hij
noemt in dit verband het weghalen van de beekoverkluizing, het omzetten van
agrarische gronden naar natuurgebied, toepassing van het cradle to cradle principe,
de duurzaamheid en het energiebeheer.
De provincie is zich ervan bewust dat het geen voorbeeld van het traditionele
Limburgse bouwen is; dan zou ervoor gekozen moeten worden een woning te slopen
en in datzelfde lint een woning terug te bouwen. Alles tegen elkaar afwegend vindt de
provincie het een positief plan.
Het initiatief is besproken in de LKM werkgroep en valt in beginsel niet binnen het
LKM. Het provinciaal beleid zegt dat op het moment dat in een lint of cluster buiten de
contouren een woning wordt gesloopt, een woning op diezelfde plek teruggebouwd
mag worden.
Door die bril bezien valt het plan niet binnen het LKM. Desondanks kan het als een
zodanig uitzonderlijk plan worden beschouwd dat het een LKM-achtige benadering
vraagt om te kijken of de groene ontwikkeling in verhouding staat tot de rode
ontwikkeling, ook al is die laatste voornamelijk ondergronds.
Vanuit de commissie wordt opgemerkt dat het initiatief weliswaar niet aan het LKM kan
worden getoetst, maar dat wel een objectief oordeel gegeven kan worden of er sprake
is van kwaliteitswinst en of op basis daarvan een positief advies gegeven kan worden.
De commissie beschouwt het als een weldoordacht plan dat goed is geënt op de
geomorfologie en waarbij op een goede wijze gebruik wordt gemaakt van de
karakteristieken van het landschap die op een hedendaagse wijze vertaald worden.
De sloop van de bestaande agrarische bebouwing is ook een pluspunt. Verder is de
ontkluizing van de Watervalderbeek pure winst voor het landschap.
Als meedenker wordt meegegeven meer aandacht aan de EHS en de POG waarden
te schenken. Hoewel het in de EHS als de lichtste categorie (beheersgebied) is
aangeduid, zou het de moeite waard zijn om te kijken of die status kan komen te
vervallen.
Verder beschouwt de commissie het gevaar voor eventuele precedentwerking als
beperkt vanwege de ondergrondse inpassing in het reliëfrijke landschap in combinatie
met de grote hoeveelheid afbraak van voormalige agrarische opstallen waarmee grote
ontsteningswinst wordt behaald. Het gaat erom dat een aanvraag op haar eigen
mérites beoordeeld wordt.
Van belang is dat een goede planologisch-juridische verankering plaatsvindt waarbij
voorkomen wordt dat alsnog bovengronds gebouwd kan worden.
Ten slotte attendeert de commissie op eventuele archeologische waarden en geeft
ook als aandachtspunt mee om naar de cultuurhistorische waarden van de te slopen
karakteristieke woning te kijken. De gemeente zegt een en ander toe.
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Conclusie.
De commissie beschouwt het als een heel interessant project dat optimaal in het
landschap wordt ingepast. Aangezien vanuit meerdere invalshoeken bezien sprake is
van duidelijke kwaliteitsverbetering, wordt positief geadviseerd.

De Kwaliteitscommissie Limburg,
De Voorzitter van de commissie,
Namens deze,

Mevr. ir. J.M.M. Jongeling - Rooth

J.J.H.M. Nijsten, secretaris.
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