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Definitief verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 11 oktober 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 (via mail) 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs Secretaris 

W.A.C. 
 
Plannen  
 
1. Bornsesteeg  
2. Bergstraat 17 (1e behandeling) 
3. Born Oost 
    
 
1.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Bornsesteeg 

Omschrijving Nieuwbouw studentenhuisvesting 

Aanvrager Dhr. Coljee 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing welstand 

Vorig advies Zie aparte verslaglegging 

Beoordeling CRK De projectontwikkelaar en ontwerper zijn in de vergadering aanwezig om het 
aangepaste concept ontwikkelkader te presenteren. 
De projectleider en stedenbouwkundige van de gemeente lichten het plan toe. 
Het plan is in de klankbordgroep besproken en wordt na deze behandeling aan de 
raad aangeboden voor vaststelling. Daarna zal de projectontwikkelaar een tender 
uitzetten om de ontwerpende partij te selecteren en wordt het bestemmingsplan 
gemaakt. 
 
De parkeerbehoefte voor de bestaande sterflat moet nog onderzocht worden. Aan 
de hand daarvan is er duidelijkheid over de hoeveelheid groen wat kan worden 
toegevoegd en wordt ook hier de inrichting meegenomen in de sfeer van de campus. 
De ambitie is om de fietsen van de sterflat in de kelder te situeren. 
 
Beoordeling 
 
De commissie is in algemene zin positief over het plan. Er ligt een mooie basis om 
een goed plan te kunnen maken. Het voornemen om alle fietsen in de gebouwen 
onder te brengen, wordt toegejuicht. 
 
Stedenbouw 
De ontwikkelkaart is niet goed leesbaar omdat er te veel elementen in zijn verwerkt. 
De suggestie wordt gegeven om de verschillende onderdelen los te koppelen in 
meerdere ontwikkelkaarten. Ook zijn er onderdelen die concreter en scherper 
geformuleerd dienen te worden zoals het fiets parkeren en de plekken voor de 
dakterrassen.  
Aandacht wordt gevraagd voor de afstand van de bebouwing tot aan de stoep in 
doorsnede B. De suggestie wordt gegeven om de plint hier terug te leggen. 
 
Landschap 
Het geheel lijkt nu logisch en navolgbaar. Wat de buitenruimte betreft lijkt de keuze 
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om aan te haken bij de Campusvormgeving de enige juiste. 
Zorg wordt geuit over de samenhang in de openbare ruimte. Het advies is om de 
gehele oostzijde van de sterflat mee te nemen in de campussfeer. Dit is een 
mogelijkheid om meer samenhang te krijgen en een betere entree te maken naar de 
campus (vanaf Churchillweg/Nijenoordallee) en om de nieuwbouw wat ruimte te 
geven. 
Er zijn enkele afwijkingen ten opzichte van het beeldkwaliteitplan (bkp) van de 
campus zoals het voorstel voor betonklinkers in de rijbaan; het bkp van de campus 
gaat uit van gebakken klinkers. Dat lijkt hier beter. De gemeente geeft aan dat dit 
ook het uitgangspunt zal zijn. 

  
Architectuur 
Er ontstaat wat verwarring over de sfeer en uitstraling van de bebouwing. De insteek 
is dat beide bouwblokken als 1 ensemble met accent worden uitgevoerd. 
Geadviseerd wordt om dit nog wat explicieter te benoemen. 
Aandacht wordt gevraagd voor een zorgvuldig ontwerp voor het dakterras aan de 
groenzijde om te voorkomen dat daar groepen studenten gaan verblijven. 
 
Conclusie 
De commissie ziet met belangstelling het uiteindelijke ontwerp van de gebouwen en 
inrichting tegemoet. 
 
 

 
 
 
2.  

 

Aanvraagnummer 2021W2300 

Locatie Bergstraat 17 

Omschrijving Het restaureren van de kozijnen 

Aanvrager Dhr. Giesen 

Adviesverzoek Aanvraag omgevingsvergunning 

Toetsing Welstand en monumenten, gemeentelijk monument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De commissie heeft de aanvraag voor het restaureren van de kozijnen ontvangen. 
 
Het plan kan niet goed beoordeeld worden omdat er informatie mist. 
De commissie mist een detail van de aansluiting van het raam op het kozijn. Dit 
detail wordt graag tegemoet gezien. 
Ook de oplossing voor de roedes ontbreekt. Ook hier geldt dat deze dient worden 
uitgevoerd zoals bestaand. 
Informatie over het nieuwe hang- en sluitwerk wordt gevraagd. 
Onduidelijk is welke ramen exact worden vervangen. Graag een duidelijke 
overzichtstekening hiervan. 
 
Op voorhand wordt een aantal punten meegegeven. 
Gelet op de staat van de ramen, is vervangen voorstelbaar. 
Het uitgangspunt bij vervanging van ramen in monumenten is gelijkend materiaal en 
detaillering. In de aanvraag wordt hiervan afgeweken. De commissie adviseert om 
qua materialisering aan te sluiten bij het bestaande materiaal.  
Naar aanleiding van de toepassing van dubbel glas, is de aanpassing van de 
detaillering toegestaan mits de opdikking van het raam aan de binnenzijde 
plaatsvindt. 
De keuze voor de nieuwe beglazing is denkbaar waarbij wordt meegeven dat er 
gekozen moet worden voor een variant zonder coating. 
 
Conclusie 
 
Het plan wordt aangehouden. 
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3.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Born Oost 

Omschrijving Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan 

Aanvrager Gemeente Wageningen en WUR  

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand  

Vorig advies Zie aparte verslaglegging 

Beoordeling CRK De stedenbouwkundig ontwerper, aanvrager, en stedenbouwkundige van de 
gemeente zijn in de vergadering aanwezig om het aangepaste concept 
stedenbouwkundig plan (SP) en concept beeldkwaliteitplan (bkp) te presenteren. 
 
De gemeente heeft een aantal opmerkingen op het plan: 

- Onderscheid dient te worden gemaakt tussen 5m zones en de 2m zones.  
- Minimale bebouwingsafstand dient te worden opgenomen in het SP. 
- Het groenontwerp van Eelerwoude dient te worden opgenomen in het bkp. 

 
Beoordeling 
 
De commissie is enthousiast over de voorliggende stukken. 
In het vorige overleg is aangegeven dat er meer rust zou kunnen komen in de 
uitstraling van de bebouwing. Op pagina 17 op de impressie is het hoekgebouw nog 
vrij druk met een toegevoegd accent. De positie van het accent is goed maar het 
totaal kan meer rust en eenvoud krijgen. Geadviseerd wordt om dit beeld aan te 
scherpen en een apart kaartje toe te voegen voor de spelregels voor dit 
hoekaccent/-gebouw. 
De ‘redactionele slag’ die nu gemaakt is, was nodig en werkt goed.  
Op pagina 27 van het bkp is de benoeming van de tussenruimtes tot collectieve 
buitenruimte goed. Geadviseerd wordt om dit goed te organiseren en de ambitie vast 
te leggen als er meerdere perceel eigenaren zijn. 
  
Conclusie 
 
De commissie ziet met belangstelling de ontwerpen van de gebouwen tegemoet ter 
beoordeling. 
 

 


