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Definitief verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 27 september 2021 
 

 
Commissieleden 
 

 

Dhr. M. (Maarten) Willems Voorzitter (vervangend 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. De Born Oost  
2.Hesseling van Suchtelenweg 6 
3. Hoogstraat 97 
 

Adviezen 
 
 
    
1.  

Aanvraagnummer - 

Locatie De Born Oost 

Omschrijving Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan 

Aanvrager Gemeente Wageningen en WUR  

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand en monumenten  

Vorig advies - 

Beoordeling CRK Zie aparte verslaglegging 
 
 
 
 
2.  

Aanvraagnummer - 

Locatie Hesselink van Suchtelenweg 6 

Omschrijving Het wijzigen van de collegezaal 

Aanvrager Dhr. Hoogstede 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Welstand en monumenten, Rijksmonument 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De commissie heeft de aanvraag voor het wijzigen van de collegezaal ontvangen. 
Het plan is reeds uitgevoerd en het betreft hier een legalisatie aanvraag. 
Echter beoordeelt de commissie het plan alsof het nog niet uitgevoerd is. 
 
Het plan betreft de wijziging van een rijksmonument. 
Hoewel de aangeleverde stukken nog te summier zijn om te beoordelen, geeft de 
commissie op voorhand het volgende mee: 
 
Beoordeling 
 
In de nieuwe situatie zijn de historisch-functionele kenmerken van de collegezaal 
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nauwelijks nog te herleiden. 
Voor de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument is de afleesbaarheid van 
deze zaal, de beleving van wat het ooit geweest is, cruciaal 
 
Gevraagd wordt om een bouwhistorisch rapport (verkenning) om goed te kunnen 
beoordelen welke onderdelen monumentaal en waardevol zijn. 
De commissie geeft aan dat er zeker mogelijkheden zijn voor een functieverandering 
van het pand maar dit dient in nauw overleg te gaan met de gemeente om te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe deze wordt ingepast. 
 
Op basis van de nu voorgelegde gegevens, komt de commissie tot een negatief 
advies.  (commissie geeft nog geen def advies omdat de stukken momenteel nog 
incompleet zijn) 
 
Conclusie 
 
Het plan wordt aangehouden. 

 
 
 
 

3.  

Aanvraagnummer 2021VP676 

Locatie Hoogstraat 97 

Omschrijving Winkelfunctie veranderen in woonfunctie 

Aanvrager Dhr. Boef 

Adviesverzoek vooradvies 

Toetsing Monumenten en Welstand 

Vorig advies - 

Beoordeling CRK De commissie heeft het plan beoordeeld en getoetst. 
De invulling van de lege ruimte tast de monumentale waarde van het monument niet 
aan. Echter is er nog onduidelijkheid over inpassing van het leidingwerk van de 
nieuwe badkamers en keukens (riolering, ventilatie, ect.), welke in het plan zijn 
gelegen in de oude gedeelte. 
Graag ziet de commissie hoe deze wordt aangebracht zonder daarbij de 
monumentale waarden van het monument aan te tasten. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de invulling van de achtergevel. Hier kan 
nog een ontwerpslag gemaakt worden om hier meer kwaliteit toe te voegen. 
 
Conclusie 
 
Het plan voldoet aan Artikel 16 van de ‘Erfgoedverordening Wageningen 2019 mits 
de aanvullende gegevens worden toegevoegd bij de aanvraag 
omgevingsvergunning 
 

 


