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Definitief verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 8 november 2021 
 

 
Commissieleden 
 

 

Dhr. S. (Sjef) van Elk Voorzitter 

Mevr. J. (Jolie) Kalmijn Architectuurhistoricus 

Dhr. V. (Victor) de Maret Tak Restauratiearchitect  

Dhr. R. (Rob) Ilbrink Architect 

Mevr. J. (Jantien) Doornbos Stedenbouwkundige 

Dhr. R. (Rob) Aben Landschapsarchitect 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs Secretaris 

W.A.C. 
 
 
Behandelde plannen 
 
1. Bowlespark 1a (1e behandeling) 
2. Bowlespark 25 (2e behandeling) 
3. Hoogstraat 97 (2e behandeling) 
4. Bergstraat 17 (1e behandeling) 
5. Geertjesweg 55 (1e behandeling) 
6. C.J. Blaauwstraat 16 (2e behandeling) 
    
 
Adviezen 
 
1.  

Aanvraagnummer 2021W2453, 

Locatie Bowlespark 1a 

Omschrijving Het vervangen van dakafwerking 

Aanvrager Gemeente Wageningen 

Adviesverzoek Omgevingsvergunning 

Toetsing Welstand en monumenten, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De commissie kan akkoord gaan met het voorgestelde plan mits het plan aan 
onderstaande voorwaarden voldoet, te weten: 
 

- Er geen wijzigingen aan de schuine dakvlakken worden doorgevoerd 
- De afschuining van de isolatie rondom minimaal 250mm is zodat de 

ophoging n.a.v. het isolatiepakket niet zichtbaar is vanaf openbaar gebied 
- Het nieuwe kraallatprofiel exact wordt uitgevoerd conform bestaand 
- De nieuwe loodslabbe in echt lood (geen loodvervanger) wordt uitgevoerd, 

in minimaal code 25 (voorheen NHL25) 
- De bestaande schoorsteen en ontluchtingspijpjes behouden blijven. 

 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019 
onder voorwaarde dat het plan wordt uitgevoerd conform bovengenoemde aspecten. 
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2.  

Aanvraagnummer 2021VP476 

Locatie Bowlespark 25 

Omschrijving Het uitbreiden van de woning 

Aanvrager Dhr. Smit 

Adviesverzoek Vooradvies 

Toetsing Monumenten en Welstand, gemeentelijk monument 

Vorig advies 30-08-2021 

Beoordeling CRK De aanvrager en architect zijn in de vergadering aanwezig om het aangepaste 
ontwerp te bespreken. 
 
De commissie heeft in haar vorige advies gevraagd naar meer informatie over de 
evt. monumentale waarden van de bestaande aanbouwen, zodat zij kan beoordelen 
of deze aanbouwen vervangen kunnen worden. De architect en aanvrager geven 
aan geen historisch archiefmateriaal gevonden te hebben. Het vermoeden is dat de 
aanbouw naoorlogs is, maar hier is geen bewijs van. 
 
De commissie wil eerst zekerheid over de evt. monumentale waarden van de 
aanbouwen, alvorens zij een advies geeft over de nieuwe aanbouw. 
De commissie vraagt de monumentendeskundige van de gemeente  op locatie te 
gaan kijken en te beoordelen of de aanbouwen monumentale waarden bezitten. 
 
Beoordeling 
 
In afwachting op de bevindingen van het locatiebezoek worden een aantal 
opmerkingen en suggesties meegegeven voor het geval dat de serre van geringe 
monumentale waarde zou blijken te zijn en sloop ervan voorstelbaar zou zijn. 
 
Het principe om een moderne aanbouw te maken is dan voorstelbaar. De aanbouw 
op zichzelf is mooi ontworpen. 
Echter is de commissie van mening dat de aanbouw vrij fors is ten opzichte van het 
hoofdgebouw. Geadviseerd wordt om de aanbouw meer ondergeschikt te maken. 
Daarnaast ontbreekt enige vorm van samenhang met het hoofdgebouw en 
naastgelegen bijgebouw. De suggestie wordt gegeven om een daklijst te maken 
zodat de aanbouw minder hoog oogt. Deze kan tevens kansen bieden voor 
zonwering. 
Daarnaast wordt de suggestie gegeven om de zijgevel in te laten springen t.o.v. het 
hoofdgebouw zodat er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen bestaand en nieuw. 
 
De architect geeft aan het met bovengenoemde suggesties niet eens te zijn. 
Maar hij zal het plan in heroverweging nemen en zoeken naar een alternatief die 
tegemoetkomt aan de opmerkingen. 
 
Conclusie 
 
Het plan wordt aangehouden. 
 

 
 
 
3.  

Aanvraagnummer 2021VP676 

Locatie Hoogstraat 97 

Omschrijving Winkelfunctie veranderen in woonfunctie 

Aanvrager Dhr. Boef 

Adviesverzoek Vooradvies 

Toetsing Welstand en monumenten, gemeentelijk monument 

Vorig advies 27-09-2021 

Beoordeling CRK De commissie heeft het aangepaste plan ontvangen en is akkoord. 
De suggestie wordt graag meegegeven om de invulling van de achtergevel in 
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heroverweging te nemen. Deze wordt nu als voorkant gebruikt en vraagt daarom om 
meer kwaliteit. Een voorstel is om een mooie luifel toe te passen en de gevel meer 
allure te geven. 
 
Conclusie 
 
De commissie stemt in met de ingeslagen weg.  
 
De commissie ziet graag het plan tegemoet in de aanvraag omgevingsvergunning. 
Daarbij wordt opgemerkt dat het tekenwerk niet helemaal juist is m.b.t. de voordeur. 
In de aanvraag dient de juiste weergave te worden getekend. 

 

 
4.  

Aanvraagnummer 2021W2300 

Locatie Bergstraat 17 

Omschrijving Het restaureren van de kozijnen 

Aanvrager Dhr. Giessen 

Adviesverzoek Omgevingsvergunning 

Toetsing Welstand en monumenten, gemeentelijk monument 

Vorig advies 11-10-2021 

Beoordeling CRK De commissie heeft het aangepaste plan en de aanvullende gegevens ontvangen. 
 
Het plan is akkoord onder de volgende voorwaarden: 
 

- Het plan wordt uitgevoerd zoals omschreven in het tweede begeleidend 
schrijven dd. 02-11-2021; te weten: 

- Dat de opdikking van de ramen aan de binnenzijde plaatsvindt 
- Dat er echte roedes conform bestaand worden toegepast (geen plakroedes) 
- Dat er een beglazing zonder coating wordt toegepast (i.v.m. ongewenste 

reflectie) 
- Dat er een houtsoort conform bestaand wordt toegepast (grenen /  Oregon 

Pine) 
- De bestaande espagnoletten worden hergebruikt. 

 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019 
onder voorwaarde dat het plan wordt uitgevoerd conform bovengenoemde aspecten. 

 

 
 
5.  

Aanvraagnummer 2021W2617 

Locatie Geertjesweg 55 

Omschrijving Het vernieuwen van het dak en plaatsen van zonnepanelen 

Aanvrager Dhr. Tekelenburg 

Adviesverzoek Omgevingsvergunning 

Toetsing Welstand en monumenten, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK  
De commissie uit haar complimenten over de geleverde stukken; deze zijn 
zorgvuldig, compleet en goed uitgewerkt. 
Er is op zorgvuldige wijze omgegaan met het monument. 
 
De schoorstenen worden met lood ingedekt wat een positieve verbetering is t.o.v de 
bestaande situatie. 
De beëindiging van de daklijst komt op tekening wat vreemd over. De vraag is of 
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deze in de nieuwe situatie met zink moet worden afgewerkt. Geadviseerd wordt om 
de monumentendeskundige bij de uitvoering te blijven betrekken zodat  hierin de 
juiste beslissing genomen kan worden. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019. 
 

 
 
6.  

Aanvraagnummer 2021VP357 

Locatie C.J. Blaauwstraat 16 kavel 23 

Omschrijving Het bouwen van een woning met bijgebouw 

Aanvrager Dhr. Maljaars 

Adviesverzoek Vooradvies 

Toetsing Welstand en monumenten, gelegen naast een monument 

Vorig advies 07-06-2021, 25-10-2021 
 

Beoordeling CRK De aanvraag voor kavel 23 betreft een vrije kavel voor een grondgebonden 
vrijstaande woning in het buurtschap het Nieuwe Nu. Voor de ontwikkeling van dit 
buurtschap “Nieuwe Nu” is een BKP opgesteld in 2012 en deze is aangevuld in 
2016. 
  
Kavel 23 zal een vrije kavel gaan worden voor een grondgebonden woning die, 
ruimtelijk gezien, deel gaat uitmaken van de nieuwe buurtschap dat ontwikkeld is 
achter het voormalige gebouw van Plantveredeling. Dit voormalige gebouw van 
Plantveredeling bestond in 2012 uit een aantal gekoppelde en geschakelde 
bouwdelen. Het westelijk gelegen bouwdeel was een graanschuur, het oostelijk deel 
een laboratorium. Beide zijn gemeentelijk monument. In de jaren ’50 werd er achter 
het laboratorium een bibliotheek gebouwd (geen monument). Graanschuur, 
laboratorium en bibliotheek vormen een ruimtelijk ensemble in maat en schaal met 
een grote korrelgrootte.  
In het BKP van 2012 was er nog geen sprake van kavel 23 want op die plek was de 
bibliotheek gesitueerd. En voor deze locatie werd in het BKP geadviseerd om na te 
denken over behoud en herbestemming van de bibliotheek voor appartementen. 
Echter de bibliotheek is uiteindelijk toch gesloopt en in de aanvulling van het BKP in 
2016 is kavel 23 reeds meegetekend als ruimtelijk onderdeel van het 
verkavelingsplan voor de buurtschap met de vrije kavels met de kleine korrelgrootte. 
Kavel 23 maakt dus ruimtelijk gezien geen onderdeel uit van het ensemble van 
gebouwen rond het monument waar de korrelgrootte veel groter is. Naar mening van 
de commissie is deze ruimtelijke aanpassing van de verkaveling in 2016 niet goed 
door vertaald/ vastgelegd in het bestemmingplan uit 2016 waardoor er voor kavel 23 
juridisch gezien een maximale bouwhoogte van 12m nokhoogte en 7m goothoogte 
geldt. Als de richting van het BKP uit 2016 wel was gevolgd dan had de maximale 
bouwhoogte voor kavel 23 hetzelfde moeten zijn als voor de andere vrije kavels en 
9m (nokhoogte) en 5m (goothoogte) moeten bedragen. 
  
De aanvraag voor kavel 23 past voor wat betreft het bebouwingspercentage niet in 
het vigerende bestemmingplan. Er is een afwijking/vrijstelling van het 
bestemmingsplan nodig om dit bouwplan te kunnen realiseren. De commissie kan 
hierin meegaan mits er stedenbouwkundig wordt aangesloten op de maat en schaal 
en de korrelgrootte van de reeds gerealiseerde vrijstaande grondgebonden 
woningen in dit buurtschap. Daarom geeft zij aan dat het voor de ontwikkeling van 
deze grondgebonden woning op kavel 23 rand voorwaardelijk is dat alle regels uit 
het BKP die bedoeld zijn om de buurtschap te ontwikkelen zouden moeten gelden 
(o.a. bebouwingspercentage van 40%, nok-en goothoogte van resp. 9m en 5m, het 
aanleveren van een inrichtingsplan, architectuur etc.).  
  
Conclusie: De voorliggende aanvraag voor kavel 23 kent een goede 
doorontwikkeling van de planvorming en voldoet op bijna alle onderdelen aan het 
BKP. Echter het plan gaat nog steeds uit van de maximale bouwhoogte van 
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nokhoogte 12m en de goothoogte van 7m omdat dit in het bestemmingsplan staat. 
Dat is naar mening van de commissie een verkeerde ruimtelijke keuze omdat deze 
hoge nok en goothoogte voorzien waren voor een geheel andere ruimtelijke opzet 
met een grote korrelgrootte. Door het hanteren van zulke hoge nok en goothoogtes 
treedt er een schaal fout op met de bestaande vrije kavels en wordt er niet meer 
aangesloten bij de maat en schaal van de buurtschap. Het bouwplan wordt pas 
stedenbouwkundig aanvaardbaar als de bouwhoogte verlaagd wordt naar 9m 
nokhoogte en 5m goothoogte. Hierdoor ontstaat er een goede ruimtelijke inpassing 
binnen het verkavelingsplan en ontstaan er geen onevenredige nadelige ruimtelijke 
effecten naar de buurkavels (o.a. bezonning). Ook ontstaat daarmee een goede 
ruimtelijke overgang naar de monumentale bebouwing van Plantveredeling waardoor 
de relatie met het monument niet verstoord wordt.  
  
 Conclusie 
 
Het plan wordt aangehouden. 
 
 

 


