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Olonummer 

 

 

Bijlagen 

0 

Op 6 november 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede 

lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

 

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

- Ik adviseer om het aantal wooneenheden terug te schroeven en meer van de 

historische ruimtelijke beleving van de zolderruimte te laten zien; 

-  Ik adviseer om de structuur van de slaapzalen van de paters op de 

zolderverdieping te behouden; 

- Ik adviseer nog eens te kijken naar de indeling van de functies op de 

verdiepingen om het wonen meer te laten afwisselen; 

-  Ik adviseer om een geveltekening te laten maken van de oorlogsschade; 

-  IK word graag nader geïnformeerd over de noodzakelijkheid van een 

insteekvloer in de kapel alvorens hieraan goedkeuring te verlenen; 

- Ik zie graag dat van 3x3 kleinere ramen in de rechterzijgevel, 3 grote ramen 

worden gemaakt; 

-  Ik adviseer om nader met mij in gesprek te treden over het kleuronderzoek 

en het kleuradvies; 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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- Ik doe de suggestie om voor de doorsteek een eigentijdse invulling te 

kiezen; 

-  Ik wil graag meekijken met het nog op te stellen Programma van Eisen ten 

aanzien van de archeologie en adviseer de gemeente om de 

graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. 

-  Ik word graag ter goedkeuring over de nieuwe zonwering en de 

constructiedetails nader geïnformeerd; 

- Ik word graag nader geïnformeerd over de duurzame opwekking van energie 

op het dak. 

 

Ik heb ook nog enkel vragen ter beantwoording. 

-  Is terugplaatsing van het oude oorlogsmonument mogelijk? 

-  Wat is de reden van het aanbrengen van isolatiedekens op het gewelf van 

de kapel? 

-  Waarom worden de oude deuren opgeslagen en niet hergebruikt? 

 

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 
De initiatiefnemer wil het hoofdgebouw met kapel en externengebouw van het 
voormalige Canisiuscollege restaureren en herbestemmen tot 107 woningen, 
kantoren en overige gebruiksfuncties. Het externengebouw heeft geen 
monumentale status.  
 

Motivering  

 

Architectuurgeschiedenis 

Van het voormalige Canisiuscollege van architect Nicholaas Molenaar resteert 

slechts het voorname voorgedeelte of de hoofdvleugel. De achterbouw met 

binnenhoven, aula, internaat, eetzalen, grote kapel, gymzaal en sportvelden is 

geheel gesloopt. Alleen het externengebouw met fietsenkelder van Charles 

Estourgie uit 1930 links naast de hoofdingang is ook bewaard gebleven, alsmede 

het patersbos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Het jongensin- en externaat (gymnasium)van de paters Jezuïeten wordt tussen 

1898 en 1900 gebouwd en zou al snel uitgroeien tot een van de meest 

prestigieuze Rooms-Katholieke scholen van Nederland. Het college was bedoeld 

om een nieuwe katholieke elite te kweken. Deze suprematie wordt ook 

weerspiegeld in de omvang en de voornaamheid van de architectuur van de 

gebouwen en de sport- en kennisfaciliteiten, zoals een bibliotheek, musea en een 

sterrenwacht, die op het terrein aanwezig waren. Het exterieur en interieur van 

het hoofdgebouw en van de aula werden zeer rijk gedecoreerd. Het schoolgebouw 

werd in 1981 verlaten waarna zich een 10 jarige strijd ontspon voor behoud van 

het complex. In 1985 werd het voorgedeelte van het hoofdgebouw 

rijksmonument, terwijl tot 1992 sloop van de overige bouwwerken plaats vond.  

 

Waardering 

De hoofdvleugel met onder andere de grote hal (midden), spreek-, woon- en 

slaapkamers der professoren (tussenleden), twee trappenhuizen (direct 

aansluitend op de tussenleden), de studiezaal der externen, de grote en de 

professoren-bibliotheek, de ontvangstzaal en de congregatiekapel heeft grote 

architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Het 
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gebouw is een hoogtepunt in de neo-renaissance architectuur, als van scholen-, 

klooster- en internaatsbouw rond 1900 in Nederland, zijnde het hoofdwerk der 

profane bouwwerken van architect Nicholaas Molenaar. Qua hoofdopzet en 

detaillering is het gebouw gaaf bewaard gebleven. Het in 1930 gebouwde 

externengebouw voegt zich geheel naar de opzet en lijnen van de voorgevel van 

het hoofdgebouw en vormt hiermee een sterk ensemble.  

 

Plannen 

 

Restauratie 

Het bouwtechnische onderzoek geeft aan dat het pand in een redelijke tot goede 

staat verkeert. Er zijn daarom geen grote constructieve of restauratieve ingrepen 

voorzien. De plannen voor restauratie spitsen zich met name toe op het zoveel 

mogelijk in ere herstellen van de historische gevels en dak en afwerkingen en 

interieuronderdelen binnen. Zo zal aan de buitenkant schade aan het metselwerk, 

natuursteen, voegwerk, ramen, kozijnen en deuren hersteld worden. Scheuren 

worden hersteld en eerdere verkeerde reparaties worden teniet gedaan. De 

deuren en kozijnen worden geschilderd. Armaturen worden verwijderd en 

ornamenten en natuursteen en metselwerk worden gereinigd. Het dak wordt 

gerepareerd en shingles worden vervangen door natuurstenen leien. 

Binnen is eveneens het uitgangspunt behoud en restauratie van de bestaande 

afwerkingen.  

Interieuronderdelen zoals oude deuren, kozijnen, vloeren, trappartijen, installaties 

worden behouden en/ of opgeslagen of hersteld. Op plaatsen waar historische 

afwerkingen verdwenen zijn worden deze gereconstrueerd. In de kelder wordt de 

waterschade aangepakt. In de kapel worden het tongewelf, de muurschilderingen, 

de interieuronderdelen gerestaureerd.  In de bibliotheek wordt het pleisterwerk, 

lakwerk en de trekstangen hersteld en slechte onderdelen van het houtwerk 

vervangen.  

 

Herbestemming 

  

Het programma in het voormalige Canisiuscollege behelst woningen voor starters, 

kleine appartementen, een aantal collectieve voorzieningen en een huiskamer/ 

loungegedeelte. Er komt horeca in en voor bedrijven worden flexplekken, 

kantoorruimte en shared workspace gecreëerd. Er komt ook een sport- en 

fitnessruimte. De kantoren komen in de bibliotheek en in de hal met 

spreekkamers op de begane grond. Sport- en fitnessvoorzieningen zijn in de kapel 

gedacht. De tuin wordt aan de voor en achterzijde onder handen genomen met 

aan de achterzijde een gemeenschappelijke tuin en aan de voorzijde de 

parkeerplaatsen. De oude galerijen die onderdeel uitmaakten van de 

hovenstructuur worden weer open gezet. De fietskelder komt in de kelder in met 

name het externengebouw. De toegang komt aan de achterzijde via een betonnen 

hellingbaan. Aan de voorzijde komt een traplift. 

 

Het woonprogramma is berekend op 107 wooneenheden verspreid in de kelder, 

op de verdiepingen en op zolder. Dit geldt zowel voor de hoofdvleugel als voor het 

externengebouw. Ook in de dakkapel in het middendeel zijn nog woonruimtes 

ingetekend. Voor de realisatie van de woningen in de kelder dient voor een goede 

isolatie de vloer vernieuwd en verlaagd te worden en worden voorzieningen voor 

nieuwe scheidingswanden aangebracht. In de vloer naar de begane grond worden 

uitsparingen gemaakt voor een trap. Voor meer lichtintreding worden een aantal 
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koekoeken weer geopend. Bij de hellingbaan naar de fietsenkelder worden een 

aantal koekoeken uitgegraven. 

De woningen op de verdiepingen volgen grotendeels het huidige plattegrond van 

het gebouw. Een groot deel van de woningen heeft een entresol vanwege de hoge 

plafonds en er worden op een aantal plekken nieuwe scheidings- en 

verdeelwanden aangebracht om de ruimtes beter in te delen. In de bestaande 

kozijnen worden nieuwe toegangsdeuren aangebracht om toegang te krijgen tot 

de woningen. Bij alle woningen worden de ramen met roosters vervangen voor 

Fineo glas. Op zolder worden nieuwe dragende wanden aangebracht. Het dak 

wordt geïsoleerd en op en in het dak komen een aantal lichtkoepels en 

lichtstraten en nieuwe doorvoeren.  

De bibliotheek krijgt meer daglicht en een betere ontsluiting. Daarvoor wordt de 

lift met liftschacht geheel verwijderd. De achtergevel wordt gesloopt en opnieuw 

opgemetseld op de historische locatie. Ook het aangrenzende terras wordt 

gesloopt. In de bibliotheek wordt een oorspronkelijk venster hersteld.  

Voor een betere interne gescheiden routing richting de bibliotheek worden een 

aantal ruimtes samengevoegd en toiletvoorzieningen weggehaald.  

In de kapel worden het bordes en de orgelkast evenals een verdeelwand gesloopt 

om meer recht te doen aan de historische situatie. Er wordt een isolatiepakket op 

het tongewelf in de kapel gelegd. In de kapel wordt een insteekvloer voorgesteld 

om het gebruiksoppervlak te vergroten. In de zijgevel worden een aantal ramen 

toegevoegd. De oorspronkelijke toegangsdeur wordt gereconstrueerd. 

Om de derde verdieping van het externengebouw goed met de hoofdvleugel te 

verbinden wordt een nieuwe doorsteek op kapniveau in het tussenlid 

aangebracht. De huidige vloer wordt verwijderd en op een hoger niveau 

herplaatst. In de nieuwe doorsteek worden een aantal vensters aangebracht. 

 

Er wordt een aparte procedure voor de uitbreidingen aan de achterzijde gevolgd.  

 

Afweging cultuurhistorisch belang 

Mijn reactie spitst zich toe op de omgang met en het nieuwe gebruik van de 

monumentale hoofdvleugel met de bibliotheek, vestibule, kapel en ontvangstzaal 

en niet op de ontwikkelingen in het externengebouw. Dit laatste vormt geen 

onderdeel van het rijksmonument. Het tussenlid is monumentaal in zijn 

verschijningsvorm en daar waar het raakt aan het rijksmonument.  

 

Allereerst complimenten aan de eigenaar voor de snelle uitwerking van de 

plannen en de mooie gedetailleerde stukken. Ik miste af en toe wel de uitleg bij 

het verhaal omdat ik na het locatiebezoek niet meer ben meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het pand. Daarnaast complimenten voor de omgang 

met het gebouw. Er is goed gekeken naar de structuur en het monumentale 

karakter. Met de nieuwe plannen blijft de essentie van het gebouw fier overeind. 

Daarnaast wordt geprobeerd om de monumentale waarden te versterken door 

verdwenen afwerkingen terug te brengen. De galerijen van beide hoven worden 

weer zichtbaar gemaakt. Niet monumentale latere aanbouwsels worden gesloopt.  

 

Ik heb wel moeite met de omvang van de plannen, en dan met name het aantal 

woningen en de mix van functies. Met name op zolder zorgen het aantal 

wooneenheden ervoor dat de ruimtelijkheid van de kap met de houten en stalen 

spanten te niet wordt gedaan en de herkenbare structuur van de slaapzalen van 

de paters geheel verdwijnt. Ik adviseer om het aantal wooneenheden terug te 

schroeven en meer van de historische ruimtelijke beleving van de zolderruimte te 
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laten zien. Laat ook de structuur en materialisering van de slaapzalen zoveel 

mogelijk terugkomen. 

Daarnaast zou ik op de verdiepingen meer ruimte maken zodat de verschillende 

functies elkaar ook echt ondersteunen. Ik zie nauwelijks plekken waar de 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten en loungen. Het is, denk ik, niet de 

bedoelding om alle sociale contacten in de gangen te laten plaats vinden.  

 

Het gebouw van het vm. Canisiuscollege kende grote oorlogsschade.  Onder 

andere was er schade aan de metselwerken, daken en het glas. Ook is na 1945 

een monument ter eren van de slachtoffers buiten neergezet. Ik zou graag nog 

zien dat duidelijk wordt waar de oorlogsschade zit. Het bouwtechnische rapport 

van Hylkema geeft daar niet altijd uitsluitsel over. Ik adviseer op geveltekeningen 

aan te geven waar de oorlogsschade zit en dit te behouden. Indien technisch 

noodzakelijk zou de schade kunnen worden hersteld.  

Ik ben nog benieuwd naar waar het monument is gebleven. Mogelijk kan dat 

teruggeplaatst worden?  

 

Ten aanzien van de kapel is de functie nog niet helemaal duidelijk. Wel dienen het 

bordes en de orgelkast gesloopt te worden om de ruimtelijkheid te verbeteren. 

Echter, er komt ook een insteekvloer los van de muur terug die mogelijk weer de 

ruimtelijkheid van de kapel aantast. Graag krijg ik nadere informatie over de 

noodzakelijkheid van de nieuwe insteekvloer en details over hoe deze in de ruimte 

komt te staan alvorens ik hier toestemming voor geef. 

Op het gewelf van de kapel worden isolatiedekens aangebracht. Graag hoor ik de 

reden hiervoor. 

In de zijgevel van de kapel worden 3x3 sparingen aangebracht voor meer 

lichtintreding. Hoewel ze goed tussen de spekbanden gesitueerd zijn, zou ook 

gekozen kunnen worden om van 3 ramen een raam te maken, zoals ook aan de 

kant van het externengebouw toegepast wordt. Dit geeft een rustiger beeld en 

meer lichtinval en vormt nog duidelijker een nieuwe toevoeging aan het gebouw. 

 

Voor de kleurkeuze in de verschillende ruimtes is een kleuronderzoek met 

kleuradvies in voorbereiding. Graag ga ik over de uitkomsten op een later tijdstip 

in gesprek.  

 

Op zich heb ik geen moeite met de opbouw in het tussenlid om een doorsteek op 

de verdieping tussen het externengebouw en de hoofdvleugel mogelijk te maken. 

Zo komt ook hier het stramien van een corridor terug. Bovendien valt de 

doorsteek niet op doordat deze terugliggend is ontworpen en goed aansluit bij de 

hoogte van de goten. Ik wil nog meegeven dat ook kan gekozen worden voor een 

nieuwe invulling met bijvoorbeeld hout om te laten zien dat hier een latere 

eigentijdse toevoeging zit.  

 
Het uitdiepen van de kelder en het maken van kelderkoekoeken heeft mogelijk 
effect op het ondergrondse deel van het rijksmonument. Gelegen nabij de 
vindplaats van de Romeinse legerplaats bestaat de kans dat hier sporen van 
worden teruggevonden. In het archeologische vooronderzoek wordt geadviseerd 
een Programma van Eisen op te laten stellen. Graag kijk ik ter goedkeuring mee 
bij dit Programma van Eisen. Daarnaast ondersteun ik het advies om de 

werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. Indien er behoudenswaardige 
archeologische resten worden aangetroffen wordt geadviseerd de mogelijkheid tot 
planaanpassing open te houden en de archeologische resten in situ te behouden.  
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Alle historische deuren worden opgeslagen. In de bestaande kozijnen worden 

nieuwe deuren geplaatst. Ik ben benieuwd waarom dit zo is en niet voor 

hergebruik wordt gekozen. Graag word ik hierover nader geïnformeerd.  

 
In de stukken zie ik dat de oude zonwering wordt weggehaald. Ik heb echter nog 
geen beeld van hoe de nieuwe zonwering eruit komt te zien en hoe deze tegen de 
gevel aankomt. Het kan zijn dat hier wel stukken van zijn. Graag word ik over het  
type zonwering en de constructieve details nader geïnformeerd alvorens ik 

hieraan goedkeuring verleen. 

 

In het visiedocument wordt nog gesproken over verduurzaming op het dak. In de 

stukken lees ik daar niets over terug. Betekent dit dat van opwekking van energie 

op het dak wordt afgezien? Graag word ik nader geïnformeerd. 

  

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26078689/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

