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Betreft: Verplaatsing van het benzinestation van garage Stevens te Giethoorn.
Geachte raadsleden,
Het is de erfgoedvereniging Bond Heemschut-Overijssel ter ore gekomen dat de eigenaar van garage
Stevens aan de Beulakerweg in Giethoorn plannen heeft de activiteiten van het bijbehorende
pompstation te verplaatsen. In plaats van op een industrieterrein, waar men die activiteit idealiter ziet,
wordt een lokatie aan het kanaal Beukers-Steenwijk gezocht. De gemeente en de provincie zijn bereid
hieraan mee te werken. Naast de verkoop van brandstof is de verkoop van snacks e.d. belangrijk voor
de economische levensvatbaarheid. Beide aktivteiten hebben ieder een eigen uitstraling op de
omgeving. Verplaatsing betekent dat deze aktiviteiten in een andere ruimtelijke context komen te
staan.
De erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft in haar doelstelling staan de bescherming van
cultuurmonumenten in de brede zin des woords. Deze doelstelling omvat ook (al dan niet beschermd)
cultuurlandschap. De ruimtelijke invloedssfeer in relatie tot bebouwing behoort derhalve ook tot haar
doelstelling.
De Beulakerweg vormt de belangrijkste entree naar Giethoorn en de voorgestelde lokatie van de
voormalige VVV-boot is een druk gebruikt oriëntatie-stoppunt voor toeristen die Giethoorn en
omgeving willen gaan bezoeken. De plek, naast een natuurgebied, is daarom een onderdeel van het
visitekaartje van Giethoorn. Om deze redenen vinden wij het belangrijk dat bij het opstellen en
beoordelen van deze plannen speciale aandacht zal worden besteed aan de architectonische kwaliteiten
en de landschappelijke inpassing van het nog te ontwerpen pompstation. Te vaak hebben pompstations
een schreeuwerig karakter door het gebruik van felle kleuren, banieren, plastic pr-materiaal enz.
Er bestaan in ons land voorbeelden van pompstations die door hun architektuur de kwaliteiten van de
omgeving juist versterken. Om deze kwaliteiten te gebruiken, willen wij u advieseren aan dit aspect
nadere eisen te stellen. Bij het Oversticht is de benodigde kennis op dit gebied aanwezig en het is
belangrijk om die ook goed te benutten.
Ook verzonden aan:
College van Burgemeester en Wethouders
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Secretaris ’t Gieters Belang
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