
 

 

1 
 

 
 

Definitiefverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 13 september 2021 
 

 
Commissieleden 
 

 

Dhr. S. (Sjef) van Elk Voorzitter  

Mevr. J. (Jolie) Kalmijn Architectuurhistoricus 

Mevr. S. (Stefanie) Weser Restauratiearchitect (vervangend lid) 

Dhr. R. (Rob) Ilbrink Architect 

Mevr. J. (Jantien) Doornbos Stedenbouwkundige 

Dhr. R. (Rob) Aben Landschapsarchitect 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs secretaris 

W.A.C. 
 
Plannen 

 
1. Veerweg 121 
2. Rooseveltstraat 350  
3. Rouwenhofstraat 1b 
4. Markt 16 
    
 
1.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Veerweg 121 

Omschrijving Stedenbouwkundig plan t.b.v. woningbouw 

Aanvrager Nico Haase  

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand en monumenten niveau hoog 

Vorig advies 20-04-2020, 18-05-2020, 15-06-2020 

Beoordeling CRK De ontwikkelaar en architect zijn in de vergadering aanwezig om het aangepaste 
plan te presenteren. Vanuit de gemeente zijn de projectontwikkelaar en 
stedenbouwkundige aanwezig, zij hebben het plan toegelicht. 
 
Beoordeling 
 
De commissie is positief over het feit dat de ecologie meegenomen is in het plan. 
Het plan is herkenbaar als latere invulling en dat is goed; tevens wordt er op de plek 
gereageerd.  
 
De transparantie die ontstaan is door het opknippen van de bebouwing is mooi.  
De commissie adviseert om in het bestemmingsplan vast te leggen dat er geen 
(vergunningsvrije) bouwwerken tussen de bouwblokken kunnen worden geplaatst 
zodat de vrije doorzichten gewaarborgd blijven. 
 
 
Een aantal opmerkingen en aandachtspunten worden graag meegegeven: 
 

- de bomen zijn te laag ingetekend. Geadviseerd wordt om de bomen in de 
juiste maat in te tekenen 

- het is aan te bevelen om het groen in de voortuinen mee te nemen in de 
profielen 

- de commissie spreekt haar voorkeur uit voor de optie met de kubistische 
woningen. Deze reageren goed op de situatie en met deze basisopzet 
kunnen mooie woningen gerealiseerd worden. Zorg hierbij dat de woningen 
een bepaalde rust en robuustheid uitstralen waarbij geadviseerd wordt om 
spaarzaam om te gaan met de type gevelopeningen. De referentie naar het 
industriële hoeft niet te letterlijk te zijn, de knipoog er naartoe is voldoende 
en is cultuurhistorisch zeker van belang. Graag ziet de commissie hier een 
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onderbouwing voor 
- er zijn een aantal varianten in massa-opzet gemaakt op pagina 21. De 

commissie is van mening dat de varianten met de twee-onder-1-kappers 
het beste passend zijn door de positie, massa en korrel. Variant 1 of 3 heeft 
haar voorkeur. 

 
Conclusie 
 
De commissie ziet met belangstelling de volgende stap in de uitwerking tegemoet. 
 

 
 
 
2.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Rooseveltstraat 350 

Omschrijving 24 appartementen en 12 rijwoningen 

Aanvrager Veluwezoom Verkerk 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing welstand 

Vorig advies 21-06-2021 

Beoordeling CRK De projectleider van de gemeente licht de stand van zaken van het project toe en 
geeft aan dat het inrichtingsplan nog niet volledig getoetst is door de gemeente. Er 
zijn nog wat kanttekeningen op het inrichtingsplan; deze zullen in een volgende fase 
aan de orde komen. 
 
De architect presenteert het aangepaste plan. Ook het inrichtingsplan is gemaakt en 
wordt gepresenteerd. 
 
Beoordeling 
 
Landschap: 
De commissie wil pleiten voor een groendeskundige die wordt ingeschakeld om naar 
het plan te kijken. Het plan is te veel civieltechnisch ontworpen en dient nog een 
vertaalslag te krijgen naar een groenontwerp. Zo wordt er genoemd dat er een raster 
met Hedera wordt toegepast maar er is geen ruimte gereserveerd voor de 
groeiplaats ervan. Graag ziet de commissie dit ingetekend. 
Geadviseerd wordt om inheemse plantensoorten te kiezen die bijdragen aan de 
biodiversiteit. Ook ziet de commissie graag grote bomen ingepast daar waar het 
mogelijk is. 
Op beide koppen staat aan de straatzijde een raster met klimop. Dit is te 
laagwaardig. Geadviseerd wordt om hier hoge hagen te plaatsen. 
In de profielen wordt de tuininrichting gemist.  
 
Stedenbouw/architectuur: 
De berging van het appartementengebouw is verkleind en de materialisatie is 
aangepast. Hierdoor is de berging meer onderdeel van het appartementengebouw 
wat een verbetering is ten opzichte van het voorgaande plan. De houten 
gevelinvulling aan de voorzijde doet te veel aan een garagedeur denken. 
Geadviseerd wordt om de houten invulling achterwege te laten en de gevel in z’n 
geheel in metselwerk uit te voeren. Dit biedt kansen voor vergroening aan de 
voorzijde. Het groen op de zijgevel van de berging is niet noodzakelijk. 
De lamellen t.p.v. de balustrades overtuigen nog onvoldoende. Geadviseerd om 
deze dieper te maken zodat ze ook echt als een lamellenscherm functioneren die de 
inkijk voorkomen. 
 
 
Conclusie 
 
De gemeente zal in overleg gaan met de aanvrager over de verdere voortgang van 
het project. Daarna ziet de commissie het plan graag tegemoet ter advisering. 
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3.  

Aanvraagnummer 2021VP647 

Locatie Rouwenhofstraat 1b 

Omschrijving Plaatsen van een veranda 

Aanvrager Dhr. Visser 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Monumenten en Welstand 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK Vanuit de beeldkwaliteit en monumentenzorg is het plan niet acceptabel. 
De overkapping zorgt voor een verrommeling in het straatbeeld en past qua 
architectuur niet bij de bestaande bebouwing. 
Met het plaatsen van een overkapping en een geluidsscherm verdwijnt bovendien 
het zicht op de achtergevel aangezien er al een uitbouw aanwezig is. 
 
Conclusie 
Het plan voldoet niet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019. 
 

 
 
 

4.  

Aanvraagnummer 2021W2273 

Locatie Markt 16 

Omschrijving Het vervangen van de afzuiginstallatie 

Aanvrager Dhr. Baars 

Adviesverzoek Aanvraag omgevingsvergunning 

Toetsing Monumenten en Welstand 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De vervanging van de afzuiginstallatie is voorstelbaar, er vanuit gaande dat: 
-de pijp niet boven de nok van het uitsteekt  
- de installatie destijds legaal is geplaatst  
- de tuidraden en de pijp op dezelfde bevestigingspunten als bestaand worden 
gepositioneerd. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019 mits 
het plan tegemoetkomt aan bovengenoemde voorwaarden. 
 

 

 
 
 


