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Conceptverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 25 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 

Mevr. L. (Lisette) Jacobs Secretaris 

W.A.C. 
 
 
Plannen 
 
1. Kortenoord fase 7 
2. Ritzema Bosweg 30 
3. C.J. Blaauwstraat 16  
 
 
Adviezen 
 
 
1.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Kortenoord fase 7, deelplan 3 

Omschrijving Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan 

Aanvrager BPD  

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand 

Vorig advies 2019 

Beoordeling CRK De ontwikkelaar en projectleider van de gemeente zijn in de vergadering aanwezig 
om het aangepaste plan te bespreken. 
In de presentatie is inzichtelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn; de aanpassingen zijn 
enkel op architectonisch vlak. 
 
Beoordeling 
 
Op hoofdlijnen is het een mooi plan.  
De enige opmerking wordt gemaakt bij de aanpassing in de gevelopzet van 
woningtype 2b. De twee gevelopeningen met luiken op de 1e verdieping zijn vrij 
zwaar en kloppen in hiërarchie niet met de enkele gevelopening die eronder is 
gelegen. Daarnaast ontstaat er onduidelijkheid in de stukken of er luiken worden 
toegepast of metselwerkvlakken. Hier wordt opheldering over gevraagd. 
Geadviseerd wordt om de voorgevel van woningtype 2b gevel in heroverweging te 
nemen. 
 
Aandacht wordt gevraagd voor de gewenste overlapping tussen buitenruimte en 
architectuur. 
 
Conclusie 
 
Graag ziet de commissie het aangepaste plan in de aanvraag omgevingsvergunning  
tegemoet ter advisering. 
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2.  

Aanvraagnummer 2021W2655 

Locatie Ritzema Bosweg 30 

Omschrijving Het plaatsen van een erfafscheiding en fietsenstalling 

Aanvrager Dhr. Boef 

Adviesverzoek Aanvraag omgevingsvergunning 

Toetsing Monumenten en Welstand, naast een monument gelegen 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De commissie heeft de aanvraag voor het plaatsen van een houten schuur en 
erfafscheiding ontvangen. 
 
De commissie waardeert de goede intentie om een duurzame erfafscheiding te 
realiseren die passend is bij de woning. 
De woning is gelegen op een manifeste locatie waar zorgvuldige aandacht wordt 
gevraagd voor de toepassing van een erfscheiding. 
Het bestemmingsplan staat een erfafscheiding van maximaal 1 meter hoogte toe. 
 
De commissie constateert dat de voorgestelde erfafscheiding te hoog en te gesloten 
is. 
Gelet op de functie als tuin waar privacy gewenst is, kan de commissie meedenken 
in een hogere afscheiding waarbij een groene uitstraling randvoorwaardelijk is. 
Hierbij worden twee suggesties meegegeven: 
 

- De voetmuur wordt lager uitgevoerd tot maximaal 1 meter hoogte vanaf het 
aflopende trottoir met daarachter een hoge haag; 

- Het bestaande voetmuurtje blijft gehandhaafd en voorzien van 
metselwerkpenanten in het ritme van de bestaande penanten die maximaal 
1,8 meter boven het aflopende trottoir worden geplaatst met daartussen 
een gaaswerk voorzien van groen. 

 
De houten schuur is gesitueerd in de  bestemming ‘tuin’ en in het bestemmingsplan 
is hier geen bebouwing toegestaan. De commissie ziet geen aanleiding om af te 
wijken van het bestemmingsplan aangezien de schuur aan de straatzijde is gelegen, 
voor de voorgevel rooilijn van de hoofdmassa en hierdoor te veel aanwezig is in het 
straatbeeld. Deze is niet akkoord. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet niet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019.  
 

 
 
 
3.  

Aanvraagnummer 2021VP357 

Locatie C.J. Blaauwstraat 16 kavel 23 

Omschrijving Het bouwen van een woning met bijgebouw 

Aanvrager Dhr. Maljaars 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De architect is in de vergadering aanwezig om het ontwerp van de 
nieuwbouwwoning te presenteren. 
 
De woning is gelegen in het gebied waarvoor het bkp ‘Nieuwe Nu’ in 2012 is 
opgesteld met een aanvulling in maart 2016. 
Hierin zijn een aantal ontwerpcriteria omschreven waaraan het ontwerp wordt 
getoetst. 
 
Eerdere behandeling op 07-06-2021:  
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De vraag aan de commissie wordt gesteld of het gestelde 25% 
bebouwingspercentage vergroot mag worden naar 40%. 
 
In maart 2016 is een aanvulling op het beeldkwaliteitplan (bkp) gemaakt waarin de 
voorliggende kavel reeds is meegetekend als onderdeel van het verkavelingsplan 
voor de woningen. 
 
Op 7 juni heeft de commissie in een vooradvies de wens om het 
bebouwingspercentage te vergroten van 25% naar 40% goedgekeurd onder de 
volgende voorwaarden: 
 
“De commissie is van mening dat het bkp leidend is boven het vigerende 
bestemmingsplan. Daarmee is het naar haar mening denkbaar om de 
groenbestemming te bebouwen. Hierbij wordt geadviseerd dat de goot- en 
nokhoogte en architectuur aan dienen te sluiten bij de voorgeschreven hoogtes in 
het bkp. 
 
De aanvrager wordt uitgenodigd om een ruimtelijke motivatie op te stellen met een 
onderbouwing die aantoont dat de nieuwe bebouwing aansluit bij het bkp. 
 
Als suggestie wordt meegegeven om de opsteller van het inrichtingsplan en bkp, 
Titia Hajonides van bureau Zijaanzicht, hierbij te betrekken.” 
 
 
Het ontwerp is in de commissievergadering besproken zonder voorbereiding van de 
stukken vanwege een technisch probleem  
 
Beoordeling 
 
De commissie is positief over de massaopzet van de woning: een eenduidige massa 
met kap. Ook de materialisatie sluit goed aan bij de referentiebeelden uit het bkp. Er 
is aandacht voor de detaillering die de woning de gewenste kwaliteit geeft. 
Het bijgebouw heeft een plat dak wat afwijkt van de criteria uit het bkp; het 
bijgebouw dient geïntegreerd te worden in het hoofdvolume dan wel voorzien zijn 
van een kap. Ook de getoonde nok- en goothoogte komen niet overeen met wat in 
het BKP is benoemd voor alle andere vrije kavels. Hier voor geldt nl een maximale 
nok hoogte van 9m en een maximale goothoogte van 5m, 
De architect licht toe dat de platte aanbouw is ontstaan door bouwgrenzen uit het 
bestemmingsplan. De woning is binnen deze grenzen gesitueerd. 
 
De commissie is van mening dat de situering van de woning op de kavel niet 
optimaal is en geeft aan medewerking te willen verlenen bij het overschrijden van de 
bouwgrenzen tot maximaal 1,5 meter vanaf de perceelsgrens zodat het bijgebouw 
naar de andere zijde geplaatst kan worden. Hierdoor komt de woning meer tot z’n 
recht ten opzichte van de bestaande historische bebouwing en is de uitstraling naar 
de openbare weg beter. Het wijzigen van de orientatie op het kavel kan daarbij ook 
een optie zijn. 
 
De commissie vraagt de architect om het plan in heroverweging te nemen met de 
bovengenoemde opmerkingen. 
 
Er is goede zorg besteed aan de detaillering. De commissie vraagt aandacht voor de 
gootbreedte en aansluiting van de waterslag op de kozijnen. 
Ook ziet zij graag het inrichtingsplan tegemoet. De voorwaarden hiervoor zijn 
omschreven in het bkp. 
 
Conclusie 
 
De commissie ziet graag een aangepast plan tegemoet inclusief de ruimtelijke 
onderbouwing. 
Het plan wordt aangehouden. 
  

 


