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2018VP696

Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek

Gen. Foulkesweg naast nr 74
Bouw appartementen
Roelofs en Haase Projectontwikkeling
Vooroverleg monumenten

Correctie:

Daar waar in de verslaglegging beoordeling CRK in de tekst ‘plan’
is opgenomen moet gelezen worden ‘studie’.

1.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

2018W3039
Harnjesweg 54A
Aanpassing wieken van de molen
Mols, B.H.J.
advies CRK en Monumenten.
Rijksmonument, bijzonder
Deze aanvraag betreft de plaatsing van ‘Ten Have’
vluchtelementen op twee van de wieken van molen De Vlijt. Dit
heeft ten doel de windvang van de molen te verbeteren, in
verband met een in de toekomst geplande hoogbouw in de
molenbiotoop.
De voorgestelde wijziging komt daarmee niet voort uit de
noodzaak van de instandhouding van het monument maar wordt
door ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van buitenaf
opgelegd.
De commissie is van mening dat deze wijziging een te sterke
aantasting betekent van het karakteristieke beeld van de molen.
De commissie zou graag nader door de aanvrager worden
geïnformeerd over de noodzaak van deze ingreep.
Conclusie: Het plan is in strijd met redelijke eisen van welstand
conform het gestelde in artikel 12 van de woningwet en artikel 13
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van de erfgoedverordening van de gemeente Wageningen.

2.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

2019VP022
Haarweg 12c
Plaatsing PV-panelen
Mol, A.
advies CRK en Monumenten.
Rijksmonument, bijzonder
Deze aanvraag betreft de plaatsing van zonnepanelen op het dak
van deze tot een woning omgevormde schuur bij deze voormalige
proefboerderij. Het totale ensemble is aangemerkt als een
Rijksmonument.
Voor zonnepanelen wordt voor een monument aangegeven dat
deze enkel toegestaan zijn, als deze niet op een dakvlak gericht
naar de straatzijde worden geplaatst. Het bouwwerk staat
weliswaar op het achtererf, maar is wel degelijk deels vanaf de
Haarweg te zien, waarbij de nu geplande zonnepanelen eveneens
voor een deel vanaf de openbare weg zichtbaar zullen zijn. Na
ontwikkeling van het plan Kortenoord zullen zelfs alle dakvlakken
van het monument vanuit openbaar toegankelijk gebied zichtbaar
zijn. De commissie kan zich dan ook niet vinden in deze oplossing.
De aanvrager geeft in een mailwisseling aan voornemens te zijn
een bijgebouw op het erf te gaan plaatsen. De commissie
adviseert dan ook om de zonnepanelen op dit bijgebouw en/of een
andere constructie op het erf te plaatsen. Graag nodigt de
commissie de aanvrager uit voor overleg over de mogelijkheden.
Conclusie: Het plan is in strijd met redelijke eisen van welstand
conform het gestelde in artikel 12 van de woningwet en artikel 13
van de erfgoedverordening van de gemeente Wageningen.

3.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

2018W2342
Lawickse Allee 80
Verbouwing pand tot woning
Trip, G
advies CRK en Monumenten.
Gemeentelijk monument, bijzonder
3
Naar aanleiding van de voorgaande adviseringen is het plan
aangepast. Door middel van het terugleggen van het geïsoleerde
dakpakket kan de dakrand van de achtergevel weer tot de
oorspronkelijke hoogte worden verlaagd. Op deze wijze wordt het
aanzicht van het monument, als onderdeel van een doorgaande
rij, hersteld.
Conclusie: Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand,
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conform het gestelde in artikel 12 van de Woningwet en voldoet
aan artikel 13 van de Erfgoedverordening gemeente Wageningen.
4.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

2018W2678
Hoogstraat 15-17
Interne wijziging
Brownies & Downies Wageningen
advies CRK en Monumenten.
Gemeentelijk monument, bijzonder
Deze aanvraag betreft de interne verbouwing van de panden
Hoogstraat 15-17 door deze op de begane grond samen te
voegen. Het plan is echter moeilijk leesbaar door de zeer
schetsmatige tekeningen en wordt daarom als een principeaanvraag behandeld.
De commissie staat in principe niet negatief tegenover het
samenvoegen van de begane grond van deze panden. Wel dienen
daarbij de doorbraken visueel herkenbaar in het interieur te
worden beleefd. De commissie adviseert om de structuur van de
afzonderlijke panden nog beter als zodanig zichtbaar te houden en
de positie van de bar en de stamtafel in het midden van de ruimte
nog eens te heroverwegen.
Voor een behandeling als bouwaanvraag dient de aanvraag te
worden aangevuld met goed leesbare bouwkundige tekeningen
(bestaand en nieuw) en een fotobijlage. Daarnaast krijgt de
commissie graag meer inzicht in het verloop en wijze van afvoer
van de luchtbehandelings-installatie.
De commissie ziet een uitgewerkt plan met belangstelling
tegemoet.

5.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

--Gebied Olympiahal
Participatieproces
Gemeente Wageningen
ruimtelijk
vrij
In de vergadering van de CRK van 28 januari 2018 is door de
projectleider R. van Olderen een presentatie gegeven over het verloop
van het participatieproces in het gebied Olympiahal. Hierbij aanwezig was
mevr. J. Bos, als particulier maar wel vanuit het buurtcomité Harnas.
De aanleiding door de ontwikkeling van het participatieproces heeft
meerdere oorzaken, zoals op zichzelf staande bouwinitiatieven in het
gebied, de sociale veiligheid, de routing door het gebied, het parkeren
etc. Vanuit de bewoners is uiteindelijk gevraagd om één samenhangende
visie in plaats van een verzameling losse plannen.
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Aan het bureau Urhahn is daarom de opdracht gegeven hiervoor in de
vorm van een participatieproces een visie te ontwikkelen. De inzet is in
grote lijn een prettig verblijfsgebied te maken in combinatie met een
vergroening van het gebied. De looptijd van de gebiedsvisie is gedacht in
10 jaar. Drie ontwikkelingen worden naar voren gehaald, de ontwikkeling
rondom de Olympiahal en het Olympiaplein, de ontwikkelingen langs
Churchillweg/Speltstraat en de ontwikkeling van de Brink Residence
(Stadsbrink 1-1).
De CRK merkt op dat hier sprake is van een mooi proces en wil graag
meedenken aan de verdere ontwikkeling hiervan. Als eerste aanbeveling
is om naast het bottom up karakter van het participatieproces ook (meer)
top down na te denken. Bijvoorbeeld om ook vanuit de lange termijn te
denken in verband met de energietransitie en een mogelijkheden rond het
verbinden van de stad rond de noord- en zuidzijde van de Lawickse Allee.
Ook wordt aanbevolen om enkele ´witte´ plekken, zoals de voorgestelde
plannen voor de nieuwbouw aan de Churchillweg/Spelstraat en het plan
Kirpestein, zo vroeg mogelijk in de planvorming ook voor advies aan de
CRK voor te leggen.
In algemene zin wordt opgemerkt dat deze visie veel kansen geeft op
verschillende schalen in het gebied, en roept ook de vervolgvraag op hoe
dit waar te maken.
Afgesproken wordt dat de visie op een nader tijdstip wordt ingebracht en
er een overleg met Urhanh en de CRK wordt ingepland in relatie tot de
verdere besluitvorming in de gemeente.

6.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

2018VP305
Costerweg 65
Bouwen van studentenwoningen
Dura Vermeer Bouw Midden West
Ruimtelijk
Bestemmingsplan
5

Deze uitgewerkte aanvraag is in de detaillering van het
metselwerk anders uitgewerkt dan het eerder goedgekeurde plan
van 30 juli 2018. Dit is vooral te zien in de overgangen in de
laagbouw. De verticale lijn met grijze frogsteen tussen de
rijwoningen is vervallen en advies is deze weer terug te brengen.
Daarnaast is er sprake van installaties boven op het dak. Advies is
deze te voorzien in een bouwkundige omkasting in een donkere
tint, zodat deze gaat werken als een eenvoudig silhouet boven op
de daken van het gehele complex.
Ten aanzien van de fietsenkelder is het advies om minstens een
vijftal doorzichten van 1.30 meter vanaf het maaiveld te borgen in
de landschappelijke uitwerking.
Onder deze voorwaarde sluit deze aanvraag aan op het hier
geldende beeldkwaliteitsplan.

7.
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Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen

2018VP010
Bronland 12
Bouw kantoorgebouw
C. van Dijen, Kadans Real Estate B.V.
Ruimtelijk
BKP Campus

Beoordeling CRK

In de vergadering van de CRK is een nadere studie voor de
situering voor de plaatsing van de parkeergarage toegelicht.
Hierbij aanwezig waren de architect, dhr. R. Pype, de
landschapsarchitect, mevr. M. van Vliet en de opdrachtgever, dhr.
Ch. Van Dijen.
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In het voorstel zijn meerdere varianten aan de orde geweest. De
parkeergarage wordt hierbij op de uiterste, zuidwestelijke, hoek
van de kavel geplaatst, of op de kavelgrens of drie meter er
overheen. In voorstel wordt ook gesproken over een split-level
oplossing voor de parkeergarage en ook om deze voor het
grootste deel van begroeiing te voorzien. Met het verschuiven van
de parkeergarage ontstaat of extra openbare ruimte in het plan of
extra ruimte voor de parkeergarage
De gedachte om de parkeergarage te verschuiven wordt voorlopig
in principe ondersteunt. Wel wordt opgemerkt dat de inrichting
van de openbare ruimte aan de zuidzijde hier dan als één geheel
(continu profiel met lange doorgaande lijnen) zou dienen te
worden opgepakt om tot een ruimtelijk hoogwaardig beeld te
komen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de extra maat van drie
meter ten dienste zou moeten zijn van de kwaliteit van de
openbare ruimte binnen het plan en niet ten dienste van het
vergroten van de parkeergarage. Verder wordt aandacht gevraagd
voor de uitwerking van de parkeergarage tot een gebouw met een
voorzijde.
Een op basis van het gesprek verder uitgewerkte studie wordt met
interesse tegemoet gezien.
8.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen
Beoordeling CRK

--Plantsoen 40-42
Verbouw voormalige postkantoor
Van der Leij Vastgoed
Ruimtelijk
Historische stad, bijzonder
3

In de vergadering van de CRK is een nadere studie voor
herontwikkeling van het voormalige postkantoor toegelicht. Hierbij
aanwezig was de architect, dhr. C. Tiemens.
In het plan is een grote stap gedaan om tot een passend resultaat
te komen. Aan het Plantsoen is de uitbreiding door middel van een
setback uitgevoerd, in een strakke eenvoudige architectuur. Aan
de kant van de Poststraat is een nieuw volume toegevoegd. Op
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zich is dit goed mogelijk en akkoord maar hier wordt wel de vraag
gesteld waarom deze uitbreiding zo’n eigen – nieuwe- beeldtaal
heeft gekregen. Advies is om de krachtige zakelijke uitstraling van
de voorzijde hier mee te nemen in een heroverweging.
Dit is besproken met de architect en deze geeft aan om in de
volgende vergadering met een alternatief te komen.
9.
Aanvraagnummer
Locatie
Omschrijving
Aanvrager
Adviesverzoek
Toetsing
Aantal adviezen

--Kortenoord
Stedenbouwkundig deelplan 3
Gemeente Wageningen
ruimtelijk
Betreft:
Besloten overleg CRK m.b.t. Kortenoord deelplan 3
en 2b
Datum:
18 juni 2018
Aanwezig:
projectleider gemeente Wageningen en
ontwikkelaar
Algemeen
De plannen zijn zorgvuldig en goed inzichtelijk verbeeld.
Opvallend is dat de plannen al vrij ver zijn uitgewerkt. Hierdoor lijkt de
ruimte om aanvullende adviezen te geven beperkt. De commissie zou het
op prijs stellen om een keer met projectleiders te overleggen op welke
wijze en wanneer dergelijke plannen aan de CRK worden voorgelegd.
Hieronder volgen enkele opmerkingen. Het wordt verder door de CRK op
prijs gesteld als er ook nog een formele adviesvraag wordt voorgelegd.
Deelplan 3
-Het concept wijkt af van het masterplan. Dit is goed denkbaar en wordt
gewaardeerd, echter de duidelijke lijnen en hiërarchie (o.a. een centraal
middenmotief) in het alternatieve concept zijn minder goed terug te
vinden in het verder uitgewerkte stedenbouwkundige plan. De commissie
spreekt haar zorgen uit over met name de te subtiele hiërarchie in het
plan. Het lijkt een ‘zee van huizen’ te worden zonder heldere ordening.
Wat zijn de structuurdragers? Waarom is er geen link gelegd tussen het
inrichtingsconcept en de woonsferen?
- In het verlengde van bovenstaande lezen we dat met betrekking tot de
woningen wordt gerefereerd aan een tuindorp, aan landelijke woningen,
aan dorpse woningen en aan statige woningen. We zouden dit graag
verder toegelicht willen zien om te voorkomen dat de verschillen te gering
blijven.
- De commissie is -net als de ontwerpers- voorstander van een grote
mate van variatie (individuele volumes) en stelt voor dit expliciet vast te
leggen in een stedenbouwkundige plankaart/strategie.
-Alle woningen met voorgevels op de laan richten (geen wisselingen
aanbrengen) zodat een duidelijke hiërarchie ontstaat langs de lanen.
-Houtwal/overgang naar reeds gerealiseerde fase deel 2: meer ruimte
behouden voor het fietspad. Tevens deze overgang als een rechte lijn
(lange zichtlijn) vormgeven en niet daar waar het profiel alleen maar een
fietspad hoeft te zijn nog woningen bijtekenen Het genoemde fietspad zou
moeten worden uitgewerkt als fietsroute. Dus geen stukjes rood asfalt
maar doorgaande lijnen van gebakken klinkers waar soms een auto en
fiets rijdt en soms alleen de fiets.
-Overgang naar het open landschap: achterkanten naar het landschap?
Zorgdragen dat deze achterkanten geen bijgebouwen krijgen (suggestie:
In bestemmingsplan opnemen en goed kaderen).
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-Lanen: iets te veel afwisseling (te veel variatie lijkt het plan te
verzwakken).
-De gemaakte keuzes onderbouwen middels de conceptkaart, dit helpt bij
de latere behandeling van de architectenplannen in de CRK.
- De bebouwing in het middenmotief zou meer als een bijzonder
stedenbouwkundig ensemble kunnen worden vormgegeven. Het lijkt nu
teveel op de aangrenzende bebouwingen met zowel rijwoningen als twee
onder 1 kappers.
-Hoe wordt de begeleiding van architecten vormgegeven en kan de
verdeling over het aantal architecten meer in overeenstemming met de
gewenste ruimtelijke opzet worden gebracht?
-De specials niet willekeuring maar ook stedenbouwkundig inzetten en
beter beschrijven wat er mee bedoeld wordt.
-In het vast te stellen plan ook de kabels en leidingen (alvast)
meenemen.
-Kan de strategische visie voor laadpalen worden meegenomen in het
plan (bijvoorbeeld een laadplein opnemen) of tenminste laadpalen?
-Architectuur: de referentiebeelden graag puurder houden en in stijl goed
op elkaar afstemmen. E.e.a. in aansluiting op het gekozen
architectonische motief.
Deelplan 2b
-Interessant concept met een duidelijk verschil tussen buitenkant en
binnenkant.
-Het blok bij de entree lijkt verkeerd om te liggen, geadviseerd wordt
hiervoor een meer optimale oplossing te creëren die recht doet aan het
gekozen concept.
-Aanvullend zullen randvoorwaarden moeten worden opgenomen voor de
positie van de toekomstige school ten noorden van het plan. Het plan kan
in de toekomst met de school gaan botsen.
-Zonnepanelen en groene daken gaan goed samen
-Gevraagd wordt het fietspad in combinatie met de voetpaden opnieuw te
bekijken, er bestaan twijfels over het nu aangegeven fietspad tussen de
bomen en het voetpad grenzend aan de rijbaan.
- Gevraagd wordt nog extra aandacht te besteden aan de binnenkant. Het
wordt nog niet helder hoe de entrees en tuinen van de woningen naast
elkaar gebruikt worden en wat de stedenbouwkundige landschappelijke
uitwerking wordt teneinde dit binnengebied ook een hoogwaardige
kwaliteit te geven.
-Denk verder na over de erfafscheidingen aan de binnenkant, bijvoorbeeld
niet alleen hagen maar ook af en toe een muur.
-Met name de buitenrand is een zeer kwetsbaar gebied vanwege het
vergunningsvrije bouwen, wellicht aan de binnenkant dan wel binnen
bouwschil iets opnemen als berging en meenemen in het ontwerp. In het
bestemmingsplan aandacht besteden aan het onmogelijk maken van
vergunningsvrij bouwen richting het park en de groene omranding.
Aanvullend advies Annemiek Molster per mail, d.d. 19 juni 2018:
 In de ontwerpen is geen rekening gehouden met
laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het is belangrijk om
hiermee rekening te houden in het ontwerp om te voorkomen dat
er in een later stadium met (meerkosten) palen ingepropt moeten
worden. Juist met zo’n nieuwbouwplan heb je kansen voor goede
en slimme inpassing.
 Er is een strategische laadpalen kaart beschikbaar, benut deze
informatie. Regel in ieder geval een of twee palen voor de mensen
die niet op eigen terrein kunnen parkeren en voor bezoekers en
neem een aansluiting voor elektrisch laden op bij elke woning die
wel parkeren heeft op eigen terrein. Het is belangrijk als de
ontwikkelaar en de ontwerper er in ieder geval over nadenken en
hun ontwerpen afstemmen met de gemeente op het meest
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Beoordeling CRK

recente beleid en de laatste inzichten m.b.t. laadinfrastructuur.
De CRK heeft begrepen dat de parkeernorm recent is opgehoogd
en ook dat bij Kortenoord werd gevraagd om een beter fietspad
langs de rand (Marijkeweg), maar het was niet duidelijk hoe het
voorgestelde twee richtingen fietspad zou gaan aansluiten in de
omgeving. Het verbaast de CRK dat de parkeernorm is
opgehoogd, omdat de gemeente waarschijnlijk autorijden juist wil
ontmoedigen. Ook vraagt de CRK om aanvullende informatie over
beleid t.a.v parkeerplaatsen voor autodeelsystemen. De CRK
heeft naar de ontwikkelaar toe aangegeven daar ruimte voor te
reserveren en bij verkoop van de woningen meteen een auto-deel
abonnement te doen. De ontwikkelaar was van mening dat in een
kleine stad als Wageningen dat niet haalbaar is. De CRK was op
dat moment niet op de hoogte van het beleid t.a.v. deelauto’s.
Advies is om af te stemmen met de afdeling verkeer m.b.t. de
aansluiting op de omgeving van de fiets- en loopinfrastructuur en
het beleid t.a.v. autodelen.

In de vergadering van de CRK van 28 januari is door de
stedenbouwkundige F. Loos, in aanwezigheid van de ontwikkelaar A.
Kleijer, het aangepaste stedenbouwkundige ontwerp gepresenteerd voor
Kortenoord deelplan 3.
In het plan zijn op meerdere manieren en niveaus aanpassingen en
veranderingen doorgevoerd. Uitgangspunten zijn oa.: het handhaven van
de bestaande houtwallen, op enkele plekken van binnen het plan zicht
geven naar buiten, streven naar een eenheid in kleur en materiaal met
bescheiden accentvorming. Het middenmotief is nu uitgevoerd in een
orthogonaal bouwvlak gelegen in een vrije ruimte. Naar aanleiding van
het voorgaande advies wordt ook aangegeven dat voorzieningen voor
elektrisch rijden opgenomen zal gaan worden in het plan.
De supervisor Jaap van der Bout kan zich vinden in deze opzet. In een
verdeling van het gehele gebied over 4 architecten wordt door middel van
workshops samen met de supervisor gezocht naar een samenhangend en
afwisselend beeld voor de gehele wijk. Hierin wordt door de ontwikkelaar
uitgesproken dat het middenmotief echt een bijzondere architectonische
uitstraling zal krijgen.
De status is nu dat Kortenoord onder een globaal bestemmingsplan valt
en dat het stedenbouwkundig plan aan de raad zal moeten worden
voorgelegd.
De CRK kan zich nog niet geheel vinden in dit aangepaste ontwerp. De
volgende opmerkingen worden geplaatst:
In het getekende voorstel ontbreekt een duidelijk hiërarchie tussen
landschappelijke hoofddragers en andere meer ondergeschikte motieven.
Met name bij het middenmotief lijkt het erop dat de lanen en het
fruitbomenveld niet naast elkaar kunnen liggen zonder aan beiden
afbreuk te doen. Gevraagd wordt opnieuw om een conceptkaart van het
geheel. De CRK blijft twijfels houden over de samenhang tussen openbare
ruimte en de architectonische- en stedenbouwkundige
uitwerkingsvoorstellen.
Bij de uitgeefbaarheid aan verschillende architecten is op enkele plekken
een sterke mix doorgevoerd en de vraag is of dat echt nodig is.
Verscheidenheid versus eenheid in architectenkeuze
De CRK vraagt tot slot om een duidelijke richtinggevende
beeldkwaliteitsvisie op te stellen, als kader voor een nadere toetsing door
de CRK. Deze beeldkwaliteitsdocumentatie ziet de commissie tevens
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graag tegemoet ter beoordeling.
Het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan zal in een van de
volgende vergaderingen opnieuw worden voorgelegd aan de commissie.
Met betrekking tot deelgebied 2b geeft de ontwerpster aan dat er niets is
aangepast n.a.v. het eerdere advies van de commissie. De commissie
verzoekt om met name van het entreegebied nog alternatieven voor te
leggen ter beoordeling.
De commissie ziet de aanpassingen met toelichting graag tegemoet.
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