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Geacht Leefbaarheidsgroep Bergharen,

Naar aanleiding van het Dorpsplan Bergharen 2011-2031 is op 16 juni 2011 een gesprek gevoerd 
tussen de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Leefbaarheidsgroep Bergharen en 
ondergetekende over de ontwikkeling van een herstel van het DNA van Bergharen in combinatie 
met het aanpassen van het Korfbalveld midden in Bergharen. Gedacht wordt aan het opstellen van 
een ruimtelijk streefbeeld ter ondersteuning het Dorpsbelang Bergharen.

Als Dorpsbouwkundige wil ik graag voor het Leefbaarheidsgroep Bergharen bovengenoemde 
ontwikkeling in gang zetten en biedt voorliggende opzet aan op een basis van No Cure No Pay. 
Deze opzet bestaat uit een ruimtelijk streefbeeld met een schetsmatige aanpak voor bovenstaande 
vraag. Dit streefbeeld kan worden gebruikt om aandacht van de gemeente Wijchen, de Provincie 
Gelderland en de eigen bewoners van het dorp te vragen en te enthousiasmeren.
Om dit project tot realisatie te brengen, bijvoorbeeld door middel van een toelichting een 
bewonersavond en/of bij de aanvraag voor een subsidie, zoals ‘Gemeenschaps-voorzieningen
 en sociale cohesie op het platteland’ van de Provincie Gelderland. 

In vertrouwen dat dit voorstel beantwoordt aan uw verwachtingen zal binnenkort contact met u 
worden opgenomen om te informeren naar uw reactie. Mocht u al eerder contact willen opnemen 
dan staan wij u natuurlijk graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Ir L.P.M. Reijmer 
Dorpsbouwkundige

Leefbaarheidsgroep Bergharen 
t.a.v. dhr K. Schwillens
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergharen

Arnhem, 7-7-2011

Onderwerp    Uw referentie    Onze referentie
Beeldvisie Bergharen        Lr.
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Bergharen
Haren = zandige hoogte in woest gebied
Berg = burg of borg, ooit een versterking op deze zandige hoogte

Aanleiding
Bergharen is een klein dorp dat is gelegen op een rivierduin. Het dorp heeft zich ontwikkeld van 
bebouwing langs linten op de grenzen van de zandduinen rondom open bouwland. Na de oorlog is 
het dorp uitgebreid tot een meer compact geheel door het binnengebied deels te bebouwen. 
Als gevolg van de historische ontwikkelingen liggen echter verschillende functies op meerdere 
plekken langs de oude linten, wat in Bergharen zichtbaar is aan een Dorpsstraat met aan de 
zuidkant het (oorspronkelijke) raadhuis en aan de noordkant een café. In het midden bevindt zich 
de katholieke kerk uit de 19e eeuw en een nieuw recent gebouwd Kulturhus. Deze laatste ligt niet 
meer aan een lint en is in het oorspronkelijke open binnengebied gebouwd. 

Bergharen, 2 jaar geleden vanuit de lucht gezien
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Bergharen in 1900 met goed zichtbaar het bosperceel op het 
open binnengebied en alle bebouwing langs de randen. 
De Weem is hier een zandpad van de Dorpsstraat naar de 
Molenberg met daarop de Mariakapel.

Bergharen in 1930, met een nauwelijks andere uitstraling in 
de vorm van verspreide bebouwing langs de randen 

De Dorpsstraat ruim een eeuw geleden, een inspiratie voor 
eigentijdse veranderingen
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De opgave
De opgave bestaat uit twee delen, enerzijds een nieuw herkenbaar eigen beeld voor het dorp en 
anderzijds de ontsluiting en herinrichting van het korfbalveld voor het dorp. 
Doordat het korfbalveld nu geen duidelijke toegang heeft vanuit de Dorpsstraat en zelfs niet direct 
vanuit het Kulturhus is het veld eigenlijk alleen bereikbaar via De Weem en de Bosweg. 
Hierdoor heeft het veld een afgesloten uitstraling dat door een herinrichting niet kan worden 
veranderd. 
Om dit echt op te lossen is een doorbraak nodig vanuit het Kulturhus. Dit vraagt om een langere 
termijn in besluitvorming, kosten en organisatie. Zonder een dergelijke ingreep is het veld echter 
niet te ontwikkelen tot een betekenisvolle open ruimte voor het dorp.
De andere opgave bestaat uit het herkenbaar maken van het beeld van Bergharen door de 
identiteit van het dorp terug te brengen en te versterken. In de bestaande situatie is het 
oorspronkelijke beeld van het dorp in de Dorpsstraat langzaam aan verdwenen. 
Het oorspronkelijke bescheiden en groene profiel is door de verbreding van de weg, haaks 
parkeren, verdwijnen van bomen en de aanleg van nieuwe bestrating tussen de RK. Kerk en het 
Kulturhus te veel aangetast met weinig groen, zoals ook opgemerkt in het dorpsplan. Het meest 
symptomatisch voor de verandering van het dorp is de onduidelijke samenkomst van hekwerken, 
bestrating, paaltjes, toevallig groen en parkeervakken op het gebied tussen het Kulturhus en de 
Dorpsstraat. De eenheid en samenhang van de Dorpsstraat is hier geheel verdwenen en de opgave 
is om dat dorpse beeld weer te hervinden. Hierbij dient natuurlijk wel rekening gehouden te 
worden met de bestaande realiteit, die hier gesymboliseerd wordt door het nieuwe Kulturhus.

Een groene loper voor het dorpshart 
Door de Dorpsstraat letterlijk op te spannen tussen het café aan de Molenweg aan de noordzijde 
en het oude raadhuis aan de zuidzijde met een nieuwe inrichting en met een, bij voorkeur 
tweezijdige bomenrij krijgt de straat een meer intieme uitstraling die zich beter verhoudt tot het 
oorspronkelijke beeld. Door ook het profiel van de weg te versmallen en het parkeren niet in één 
lange rij maar tussen bomen te plaatsen kan de schaal van de straat zich beter verhouden tot het 
oorspronkelijke dorpse beeld. Ter plekke van het voorterrein van de kerk en de buitenruimte van 
de basisschool kan gedacht worden aan het terugbrengen van verharding met meer gras met 
mooie hekwerken erlangs. Dit idee is in grote lijnen ontwikkeld en betekent dat verscheidene 
uitwerkingen noodzakelijk lijken om de herinrichting van het dorp compleet te maken. 
In willekeurige volgorde zijn dit: 

- een terrasruimte voor het dorpscafé in combinatie met een herstel van de
 oorspronkelijke driesprong
- een uitgebreide studie naar de groenstructuur van Bergharen
- de verandering van de ruimte tussen het Kulturhus en de Kerk
- de herinrichting van het open terrein van de forellenvijvers naast het café 
- een betekenisvolle omvorming van het Korfbalveld
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De bestaande inrichting

Het voorstel voor een ruimtelijke verbinding tussen het café en het raadhuis door middel van een 
groene inrichting en een andere vorm van bestrating.
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De Dorpsstraat en de Basisschool met veel verharding in de openbare ruimte

Door het plaatsen van bomen langs de straat ontstaat een intieme straatruimte met het perspectief op het café. De parkeervakken 
kunnen worden ingericht met halfverharding en de stoep kan versmald worden. Door ook de inrichting van het openbaar gebied aan 
te passen, met een haag bij het speelterrein van de school langs de Dorpsstraat kan een kleinschaliger beeld worden gemaakt.

Als deze verandering van het centrum van Bergharen is doorgevoerd kan verder gedacht worden 
aan het verbinden van het korfbalveld met het dorp. Bij de nieuwbouw van het Kulturhus lijkt hier 
geen rekening mee te zijn gehouden, waardoor er een bouwkundige ingreep nodig lijkt te zin om 
het korfbalveld te bereiken. Hiervoor is zowel een interne verandering nodig, als ook een nieuw 
gezicht op het korfbalveld. Daarna kan gedacht worden aan extra functies op het (voormalige) 
korfbalveld, zoals een evenemententerrein met een jaarmarkt, een ijsbaan in de winter, een deel 
van de kermis in het begin van de zomer en een oogstfeest in het najaar. 
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Door de Dorpsstraat om te vormen tot een intieme laan, die is opgespannen tussen twee 
karaktervolle splitsingen, ontstaat een fraaie drager voor het dorpshart. Dorpsfuncties als het 
café, de muziekkoepel, de basisschool, de RK Kerk en het Kulturhus richten zich naar deze laan. 
Hiervoor zullen dan wel nadere studies naar een goede inpassing van deze functies gemaakt 
dienen te worden, zoals voor de plek voor het café samen met de muziekkoepel in relatie tot de 
driesprong.Als in een later stadium ook (letterlijke) een doorbraak naar het korfbalveld wordt 
gemaakt dan de Dorpsstraat samen met het Kulturhus het hart van Bergharen gaan vormen.

De gesloten achterzijde van het Kulturhus

De mogelijke nieuwe inrichting 
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Uitvoeringsaspecten
Het plan is voor de herinrichting van de Dorpsstraat relatief eenvoudig uit te voeren. In het kort 
wordt hier aangegeven met welke werkzaamheden rekening gehouden moet worden. 
Vervolgens kan dit worden verwerkt in een kostenraming. Het is de mogelijkheid dat een aantal 
activiteiten wordt uitgevoerd door mensen of bedrijven uit Bergharen, wat de kosten kan drukken.

- Eerst een concreet plan uitwerken met de kosten en de haalbaarheid.
- Communicatie voorafgaand aan realisatie. Met verschillende belanghebbenden en de   
 gemeente moet overeenstemming worden bereikt. Belangrijk is medewerking van onder   
 andere het café, de school, het Kulturhus, de Kerk en de omwonenden.
- Communicatie en planbegeleiding bij ontwerp en uitvoering.
- Parkeren tussen bomen en eventueel een overloop voor parkeergelegenheid zoeken bij 
 het café. 
- Grondverbetering; het geschikt maken voor het planten van gras en bomen, egaliseren.   
 Rekening houden met intensiever gebruik op sommige momenten.
- Herbestraten met bijvoorbeeld gebakken klinkers.
- Onderzoek doen naar de gebruikte bomen in Bergharen en deze bijvoorbeeld in een    
 verscheidenheid te laten plaatsen om een te formele uitvoering van laanbebouwing 
 te voorkomen.
- Definitieve openstelling met een muziekuitvoering, gedichten en eten en drinken.

Conclusie
De omvorming van Bergharen door eerst de omvorming van de Dorpsstraat aan te pakken en de 
tijd te gebruiken om verder te studeren op een doorbraak naar het Korfbalveld biedt kansen om 
het gemeenschapsleven van Bergharen te versterken. Ook kan de toeristische functie van 
Bergharen versterkt worden met de nieuwe groene Dorpsstraat tussen het raadhuis, de kerk, het 
Kulturhus en met een nieuwe te verharden en in te richten openbare ruimte voor het (dorps)café. 

Om deze omvorming van het dorp te kunnen realiseren is het goed om verder te overleggen met 
de gemeente Wijchen, de provincie en ook de bewoners en ondernemers van Bergharen. 
Hiervoor zou dan gebruik gemaakt kunnen worden van subsidieregeling 
‘Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland’ van de Provincie Gelderland.
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