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Geacht college, 
 
Bovengenoemde adviesaanvraag voor het wijzigen van een schoolgebouw in Nagele is op 13 mei 
2014, vooruitlopend op de indiening van een definitief bouwplan, door de monumentencommissie 
op hoofdlijnen behandeld. 
 
Het plan beoogt een wijziging aan een rijksmonument.  
 

BEOORDELINGSKADER  De commissie adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (WABO).  
 

BEVINDINGEN  De voormalige Titus Brandsmaschool is een ontwerp uit 1956 van de architecten 
Aldo van Eyck en Harmen Peter Daniel van Ginkel. De Rooms-Katholieke school was een van de 
drie lagere scholen aan de Ring in Nagele. Van Eyck en Van Ginkel ontwierpen ook de openbare 
en de Protestants-Christelijke school, die sterke verwantschap tonen. Alle scholen bestaan uit 
(maximaal zes) verspringende klaslokalen die gegroepeerd zijn rond een centraal schoolplein. 
 
Het voornemen bestaat het voormalige schoolgebouw een nieuwe functie te geven als 
onderkomen voor verschillende organisaties en het daartoe te wijzigen. Het plan is het gebouw in 
drie zones op te delen en de vormgeving van nieuw toe te voegen elementen af te laten wijken en 
los te houden van de bestaande structuur. In zone A wordt het voormalige overblijflokaal gesplitst 
in twee ruimten en wordt een berging los in de gang geplaatst. In de middenzone B wordt het later 
geplaatste tochtportaal verwijderd. In zone C wordt een extra deur toegevoegd met betonnen 
opstapje en wordt de later gewijzigde situatie bij het kantoor weer veranderd. De zandbak wordt 
verplaatst; bij het onderkomen voor de peuterspeelzaal wordt een speelplaats op het terrein 
toegevoegd. Voor materialen en kleuren zal aansluiting gezocht worden in de uitgevoerde 
kleuranalyse. Voor de inrichting van het terrein wordt teruggegrepen op archieftekeningen, 
waarop blokken met lage hagen het schoolplein omzomen.  
 
De commissie heeft op hoofdlijn geen opmerkingen over de beoogde ingrepen in het gebouw. 
Een aandachtspunt zijn alle details in de uitwerking van het plan. Ook vraagt de commissie de 
terreininrichting in de uitwerking te relateren aan de belendingen. 
 
CONCLUSIE  De commissie concludeert in dit stadium van de planontwikkeling dat het 
voorlopige plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden.  
 
 
 
 



TOT SLOT  De commissie ziet de definitieve aanvraag tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Drs. ing. D.H. Baalman, directeur 
Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teamleider 


