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Nr.
1.

Varkenmarkt 61-63, RM
verbouwing woning, Wabo-aanvraag, 1e bespreking. Gebiedstype:
Historische binnenstad. Welstandsniveau: Intensief.

Advies
Aanhouden

Het plan wordt toegelicht door mevr. Katsman (vakteam Erfgoed). Een
belangrijke verandering is het grotendeels verdwijnen van de lange gang
langs de wand, die oorspronkelijk ononderbroken doorliep in wat nu het
buurpand is. Daarnaast worden de ramen op de tweede verdieping
vervangen.
Reactie commissie
De commissie vindt dat de cultuurhistorische waarde van de lange gang met
name zit in de uitdrukking in de plattegrond van de gebouwstructuur of typologie, niet in het (bouw)materiaal. Met het verdwijnen van de gang gaan
geen belangrijke cultuurhistorische waarden verloren en het levert een
verbetering op van de bruikbaarheid van het monument. Het verdwijnen van
de gang is daarom wat betreft de commissie akkoord.
De uitwerking / detaillering van de ramen op de tweede verdieping roept
vragen op. De detaillering van de onderramen, die naar binnen klappen, is
niet akkoord. Aan de buitenzijde is rondom in de negge een aanslaglat
zichtbaar. De verandering is geen verbetering.
De commissie houdt het plan aan.
2.

Albert Schweitzerplaats 25
Herinrichting en uitbreiding bouwdeel L0
Wabo aanvraag. 1e bespreking. Gebiedstype: Ontwikkelgebieden.
Welstandsniveau: Ontwikkeling
De heren Van Rees en Heijboer (aanvragers) hebben het plan toegelicht. Het
plan vormt de voortzetting van de sinds 2011 ingezette vernieuwing van het
ziekenhuis. Alle uitbreidingen zijn ontworpen door architectenbureau Kuiper
Compagnons en zijn in architectonisch opzicht aan elkaar verwant. Nieuwe
optoppingen hebben een cementgebonden gevelbeplating en een aan elkaar
verwante gevelindeling. Ook het voorgelegde plan is een ontwerp van Kuiper
Compagnons; het is bouwkundig uitgewerkt door aannemer Van Wijnen. De
op foto’s nog vervuilde gevel van het bestaande gebouw (betonsteen) is
gereinigd.

Aanhouden

Reactie commissie
De uitbreiding van het gebouw is op zichzelf (volume, locatie) goed
voorstelbaar. De architectuur van dit deel van het bestaande complex,
inclusief de uitbreiding daarvan door Kuiper Compagnons, kan worden
gekenmerkt door een in betonsteen uitgevoerde begane grond en
verdiepingen met een gevelbeplating. Die samenhang wordt doorbroken
door, zoals wordt voorgesteld in dit plan, de gevel van de begane grond in
een beplatingsmateriaal uit te voeren. De commissie vindt dat het, gelet op
deze samenhang, logischer zou zijn de uitbreiding van de begane grond in
betonsteen uit voeren. Een geheel in glas uitgevoerd tussenlid is akkoord.
De commissie mist een architectonische (toekomst)visie op het geheel. Dit in
verband met het bewaken van de onderlinge samenhang tussen het
bestaande complex, de reeds gerealiseerde uitbreidingen en (mogelijke)
toekomstige uitbreidingen.
De commissie houdt het plan aan.
3.

Damstraat naast nr. 14 (12)
Het bouwen van 5 woningen. 3e bespreking. Wabo aanvraag. Gebiedstype:
Wederopbouw - Stratenwijken. Welstandsniveau: Regulier

Positief, met
aanbeveling

Dhr. Tretmans (architect) licht het plan toe. Het plan is bouwkundig
uitgewerkt door ingenieursbureau IOB. De architect toont de bemonstering
van de gevel: een mix van effen en genuanceerde gele stenen en een
donkere plint. De voordeur wordt donkerrood en niet zwart zoals op de
stukken staat aangegeven.
Reactie commissie
Het plan is akkoord. Het in Kokowall panelen uitvoeren van de deuren in de
erfafscheiding roept vragen op. De erfafscheiding zal deels begroeid zijn en
deels niet ter plaatse van de deuren. Gelet op de noodzaak van het
aanbrengen van de panelen in verband met het reduceren van het geluid
gaat de commissie hiermee node akkoord.
De commissie geeft de aanbeveling mee om nog eens te kijken naar de
detaillering van de kozijnen en ramen. Gezien de in de gevel aangebrachte
dikke isolatie lijkt het aanbrengen van tochtstrips logischer dan de nu
voorgestelde detaillering.
4.

P.A. de Kok-plein
Revitalisatie en nieuwbouw winkelcentrum Sterrenburg, 1e bespreking,
Vooroverleg. Gebiedstype: Wederopbouw - Stempelwijken. Welstandsniveau:
Regulier
Dhr. Van Rijsewijk (architect) heeft het plan toegelicht. Het nu voorgelegde
plan is een onderdeel van een groter uitbreidingsplan voor het
winkelcentrum.
Getracht is om een zo representatief, alzijdig en dynamisch mogelijk
architectonisch beeld te ontwerpen, zowel door de positionering van de laaden losstrook en het pick up point in het volume als door de uitwerking en
materialisering van de gevel. De dichte gevelvlakken bestaan uit metselwerk
dat deels wordt verbijzonderd (reliëf). Boven het metselwerk, ter plaatse van
het parkeerdek, komt een band (‘lint’) bestaande uit metalen gevelbeplating
en metalen lamellen. De band is hoger op de hoek en volgt de vorm van de
hellingbaan. De gevelbeplating (zetwerk) bestaat uit horizontale banen met
een onderling verschillende profieldiepte.
Reclamevoering ter plaatse van de band is achter de lamellen gesitueerd.
Voor reclame-uitingen ter plaatse van het metselwerk zijn vakken in de gevel

Aanhouden

opgenomen. Het dak boven het rolpad naar het parkeerdek is met de
stallingsruimte voor winkelwagens gecombineerd tot één architectonisch
element, een doorlopende overkapping.
Reactie commissie
De commissie heeft waardering voor het hoge architectonische ambitieniveau
dat uit het plan spreekt. Het plan is gesitueerd op de plek waar het kantoor
van de Keuringsdienst van Waren heeft gestaan en betekent een grote
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het winkelcentrum. De
commissie waardeert ook het dubbele ruimtegebruik (parkeerdek op het
winkelcentrum).
Echter, om het plan goed te kunnen beoordelen is een visie op het
toekomstige nieuwe geheel (bestaande complex en de uitbreidingen
daarvan) noodzakelijk. Het nu voorgelegde plan kan dan als deeluitwerking
hiervan worden beschouwd.
Aandacht wordt gevraagd voor de samenhang tussen bestaand en nieuw,
voor het laden en lossen (gesitueerd op maaiveldniveau) en voor het
parkeerdek. De bewoners van de flat hebben uitzicht op het parkeerdek
(vijfde gevel van het gebouw) en dit oogt nu vrij kaal. Ook wordt aandacht
gevraagd voor de vormgeving van het entreegebied, in het bijzonder ten
aanzien van fietsers en voetgangers.
De commissie houdt het plan aan.
5.

Kuipershaven 152-155 GM en BS
Wijzigen van deuren en ramen. Wijziging op verleende WABO vergunning.
Gebiedstype: Historische Binnenstad. Welstandsniveau: intensief

Positief met
voorwaarde
(nadere
uitwerking)

Het plan wordt toegelicht door dhr. en mevr. Van Es (architecten) en door
mevr. Meulenkamp (vakteam Erfgoed).
Reactie commissie
De eerder gemaakte opmerkingen zijn door de architect goed verwerkt in het
plan. De ingrepen zijn robuuster vormgegeven en passen zodoende beter bij
het karakter van het gebouw. De uitwerking van het plan is nog te summier.
De commissie adviseert positief met als voorwaarde dat een nadere
uitwerking van het plan ter beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd.
Die uitwerking betreft tenminste:
- detaillering (nok ter plaatse van dakterras, aansluiting glaspui –
vakwerkspant, aansluiting glazen vloer - pui)
- nadere uitwerking kleur- en materiaalstaat
6.

Oranjelaan (watertoren terrein)
Bouwen van 22 woningen en 12 appartementen, Wabo aanvraag, 5e
bespreking. Gebiedstype: Ontwikkelgebieden. Welstandsniveau:
Ontwikkeling.
Het plan wordt toegelicht door dhr. Groeneweg (architect). Naar aanleiding
van de eerdere opmerkingen van de commissie meldt de architect dat er nog
geen definitieve overstemming is over de inrichting van “The Green”, het
collectieve binnengebied in het plan.
De beukenhagen in het plan worden dik/zwaar uitgevoerd. Waar achtertuinen
grenzen aan openbaar gebied zijn de hagen 2 meter hoog met daar achter
donker geschilderde bergingen.
De architect licht ook het kleur- en materiaalgebruik toe (naamsaanduiding
appartementenblok in messing, kozijnen in kleur aluminium, zinken dakrand).
Op het dak van de grondgebonden worden op een zo zorgvuldig mogelijke
manier zonnepanelen en installaties geplaatst en tevens komt er hier een
groendak. De grondgebonden woningen krijgen een open hwa in de gevel.

Aanhouden

Reactie commissie
De commissie heeft waardering voor het plan. Echter, door de gekozen
planopzet maakt het landschapsontwerp van “The Green” onlosmakelijk
onderdeel uit van de planbeoordeling.
De situering van “The Green” ten opzichte van het Wantij kan aanleiding om
hier, op de overgang van het openbare gebied en het collectieve
binnenterrein, een mooie verblijfsplek aan het water te maken.
Ten aanzien van de kopgevels merkt de commissie op dat dit nog nadere
studie behoeft. De kopgevels tonen nu als eindgevel terwijl dit niet is beoogd.
Ook vraagt de commissie aandacht voor het beperken van de zichtbaarheid
van de zonnepanelen op het dak. Deze zijn nu zichtbaar boven de dakrand.
De commissie houdt het plan aan.
7.

Vest 124 BS
Het bouwen van 7 appartementen. 2e bespreking. Vooroverleg. Gebiedstype:
Historische Binnenstad. Welstandsniveau: Intensief.

Positief, met
voorwaarden

Dhr. Da Silva (architect) en dhr. Van Son (stedenbouwkundige) lichten het
plan toe. De uitbouw aan het achterhuis heeft het karakter van een serre
gekregen. Het achterhuis is hierdoor beter herkenbaar. De afstand van het
gebouw tot het water is vergroot. De voorgevel heeft, overeenkomstig de
analyse van de gevelindeling van panden in de directe omgeving, een tweeen drieling gekregen. De gevelopeningen zijn minder hoog gemaakt zodat de
gevel voor een groter deel uit metselwerk bestaat. Ter plaatse van de loggia’s
wordt in het metselwerk om en om een laag metselwerk weggelaten; de
schermen van lamellen zijn hierdoor komen te vervallen. Op de
dakverdieping zijn de dakterrassen komen te vervallen en zijn dakkapellen
gemaakt.
Reactie commissie
De commissie complimenteert de architect, zowel voor de gemaakte analyse
als voor de verwerking daarvan in het aangepaste ontwerp. Het plan is
hiermee sterk verbeterd en straalt nu rust uit.
In het getoonde straatbeeld valt het verschil op tussen de uitdrukking in de
gevel van de hoogte van de begane grond van het gebouw en de uitdrukking
in de gevel van de hoogte van de begane grond van de buurpanden. De
commissie vraagt de architect dit nog nader te onderzoeken, bijvoorbeeld
door in de detaillering van het metselwerk een hogere hoogte te suggereren.
Ten aanzien van de serre vraagt de commissie om deze niet gelijk te leggen
met de zijgevels, maar iets te laten inspringen. Ook vraagt de commissie om
de kleurstelling van de serre terughoudend te maken en niet wit.

8.

De commissie adviseert positief met de bovenstaande punten als
voorwaarden.
Willem de Zwijgerlaan 1
Het maken / vervangen van een aanbouw, 1e bespreking. Vooroverleg.
Gebiedstype: Wederopbouw - stratenwijken, welstandsniveau: regulier
Dhr. Van den Berg (stedenbouwkundige) en dhr. Açıkel (aanvrager) lichten
het plan toe. Dhr. Van den Berg toont de geschiedenis van de
planontwikkeling. Het bestaande gebouw, een voormalige kleuterschool, was
te klein voor de door nieuwe eigenaar beoogde activiteiten. In 2014 zijn
daarom stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld, uitgaande van
sloop-nieuwbouw. Deze randvoorwaarden houden nadrukkelijk rekening met
de bezonning van de achtertuinen van de buurpercelen.
Het nu voorgelegde plan past rechtstreeks in het huidige bestemmingsplan.
Dhr. Açıkel licht toe dat er nog steeds sprake is van ruimtegebrek.
Nieuwbouw is op dit moment niet haalbaar, mede omdat de

Negatief

stedenbouwkundige envelop niet toereikend is voor het beoogde programma.
Het nu voorgelegde plan bestaat uit het uitbreiden van het bestaande
gebouw en het maken van een aanbouw. De uitbreiding betreft het
dichtzetten van de ruimten tussen de 8-hoekige lokalen, ten behoeve van de
vergroting van de lokalen en de entree. De aanbouw is een tweelaags
volume dat naast het bestaande gebouw is gesitueerd, op de hoek van het
terrein. Het volume bestaat uit gestapelde portakabins.
Reactie commissie
De commissie heeft begrip voor de achtergronden van het plan, maar
adviseert negatief. Het verschil tussen het ambitieniveau dat spreekt uit het
getoonde nieuwbouwplan en het nu ingediende plan vindt de commissie te
groot.
Het dichtzetten van de ruimten tussen de 8-hoekige lokalen op de nu
voorgestelde wijze (voorgevellijn lokaal = voorgevellijn uitbreiding) is niet
akkoord. Het gelijktrekken van gevel betekent een verarming ten opzichte
van de bestaande situatie.
Het op deze prominente hoek maken van een (permanente) aanbouw met
gestapelde portakabins is welstandshalve onacceptabel. De commissie denkt
niet dat de uitstraling van deze aanbouw overeenkomt met hoe de
organisatie zichzelf in het stadsbeeld zou willen laten zien.
De commissie bepleit een algehele heroverweging van het plan en geeft een
aantal te onderzoeken oplossingsrichtingen:
- het uitbreiden van het gebouw aan de hand van een goed ontwerp
- opnieuw met de stedenbouwkundige van de gemeente om tafel in
het kader van nieuwbouw. Gelet op de spanning tussen de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze locatie en het
beoogde programma zou het zoeken naar een alternatieve
(nieuwbouw)locatie hier ook een onderdeel van kunnen zijn.
9.

Iepenlaan A2
Bouwen woning. 2e bespreking. Wabo aanvraag. Gebiedstype:
Wederopbouw – stratenwijken. Welstandsniveau: regulier
Dhr. Van der Graaf (architect) en dhr. Tsang (aanvrager) lichten het plan toe.
Het betreft de bouwkundige uitwerking van een plan waar in een eerder
stadium vooroverleg over is geweest.
Reactie commissie
De commissie constateert belangrijke verschillen tussen het aan haar
voorgelegde schetsplan en de bouwkundige uitwerking daarvan. Het
abstracte architectonische beeld van het schetsplan wordt niet waargemaakt
c.q. gaat grotendeels verloren in de bouwkundige uitwerking. Een voorbeeld
hiervan is het plaatsen van hwa’s aan de buitenzijde.
De commissie houdt het plan aan en vraagt de architect om het plan
bouwkundig uit te werken op een manier die recht doet aan de intenties van
het architectonische concept van het schetsplan.

Aanhouden

