
 
Verslag plenaire vergadering Monumenten- en Welstandscommissie d.d. 21 juni 2012  

Aanwezig:  

Leden monumenten-/welstandscommissie:  

Dhr. D. Dobbelaar voorzitter  

Mevr. W. Voorwinde architectuur  

Dhr. Fr. vd Linden architectuur/stedenbouw  

Dhr. A. Hoek restauratiearchitect  

Dhr. M. vd Meer architectuur  

Dhr. K. Doornenbal architectuur/restauratie  

Leden ambtelijke organisatie:  

Dhr. N. Feiter hfd. afd. Bouwen (deels)  

Mevr. S.v.d.Beek hfd afd. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (deels)  

Mevr. M. Dalessi secretaris  

Afwezig:  

Leden monumenten-/welstandscommissie:  

Dhr. J. vd Hoeve Monumenten/bouwhistorie  

Leden ambtelijke organisatie:  

Dhr. H. Meester hfd. afd. Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten  

Dhr J.v.d. Eijnden bouwhistoricus afd. Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten 

 

® WB00002819 Het bouwen van een Brede Bossche School, Boschveld (vpu)  

Aan de hand van de presentatie gedateerd d.d. 21-06-2012   

- heeft de commissie, in het kader van de Woningwet en de Bouwverordening, het volgende geoordeeld:  

 

De commissie is van mening dat in de nu getoonde presentatie in onvoldoende mate is tegemoet gekomen op 

het eerdere gegeven advies. Er is geen samenhangend beeld getoond waarin het plan kan worden beoordeeld 

in zijn context welke wordt gevormd door bestaande bebouwing, pleininrichting en openbaar gebied. De 

commissie is van mening dat één integraal ontwerp op zijn plaats is en vraagt bij een volgende behandeling die 

integraliteit te tonen.  

Voor zover nu te beoordelen, is de commissie van mening dat het nu getoonde ontwerp sterk afwijkt van 

hetgeen tijdens de vorige bespreking was getoond in maquettevorm. Het wat mysterieuze, open karakter is 

veranderd in een harde, alzijdige architectuur waarin geen rekening is gehouden met de diversiteit in functies 

en met de, niet getoonde, context. De vertaling van het begrip ‘kloek’ in dit verband heeft geleid tot een stevig 

en al met al rigoureus systeem van gevelbekleding dat nauwelijks voortkomt uit de interne organisatie noch 

een dialoog aangaat met zijn omgeving. De commissie acht deze afstandelijke architectuur niet passend bij de 

functies en is van mening dat het gebouw zich daardoor onttrekt aan zijn omgeving, zich daarin afstandelijk 

opstelt in plaats van dat het zich hierin voegt en landt in zijn omgeving. 

 
® WB00003341 Het bouwen van 54 woningen, Boschveld (fase 2) (vpu)  

Aan de hand van de presentatie gedateerd d.d. 21 juni 2012  

- heeft de commissie, in het kader van de Woningwet en de Bouwverordening, het volgende geoordeeld:  

 

De commissie is van mening dat er voor de grondgebonden woningen en het bouwblok langs de 

Copernicuslaan sprake is van een zeer zorgvuldige architectonische uitwerking. Echter met de 

stedenbouwkundige opstelling van het appartementenblok kan ze niet instemmen. De positie van dit blok, 

loodrecht op de Copernicuslaan, gaat dwars in tegen de bestaande stedebouwkundige structuur en 

gelaagdheid in zowel de bestaande wijk als de naastgelegen nieuwbouw. Het plan wringt omdat het in wezen 

voor dit deel te letterlijk als een 1-op1 projectie van de onderliggende stempel te herleiden is. Bovendien mist 

het, ook in de uitwerking van de architectuur, de noodzakelijke vertaling van schema naar een logisch en 

passend ontwerp. 


