
Verslag VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 10 MAART 2020 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Dr. F. Schmidt, voorzitter 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, verslaglegging 

R. Algra, secretaris  

 

ARK   A g e n d a: 

 

Zijlstraat 62-64, hotelplan principedetails (Omgevingsvergunning)  

Aanwezig zijn de heer Den Breejen, plantoetser, de aanvragers en de gebiedsmanager centrum.  

 

Er zijn voor de commissie nog een aantal onduidelijkheden, die met het aanvullende tekenwerk maar 

zonder toelichtende visie op het monument nog niet geheel overtuigen: 

-de ingrepen in het daklandschap: de laatste tekening laat geen aanpassingen zien terwijl de omvang 

van de eerder voorgelegde nieuwe toevoegingen niet op enthousiasme van de commissie konden 

rekenen; 

-de nieuwe groene gevel aan de achterzijde wordt slechts met projectdocumentatie ondersteund: hoe 

de groene gevel zich verhoudt tot de historische gevel en de gevelopeningen wordt onvoldoende 

beargumenteerd; 

-hoe verhouden de nieuwe ingrepen zich tot het monumentale gebouw, met name in het interieur. Het 

is nog onvoldoende duidelijk hoe er met historische elementen (vloeren, plafonds, wandafwerkingen, 

balklagen, kapconstructies) wordt omgegaan; 

-de detailtekeningen zijn gebrekkig, bijvoorbeeld de uitwerking van de houten kozijnen; 

-wat is de principe oplossing voor het plaatsen van sanitair. Er wordt geen inzicht gegeven hoe de 

techniek en de ingrepen zich verhouden tot het monument, waarbij inzichtelijk moet zijn waar welke 

ingrepen (standleidingen, afvoeren, etc.) door de historische vloeren en plafonds worden geleid; 

-graag meer informatie over de installaties (zoals ontluchting) op het dak.  

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag.  

De commissie vraagt zich af waarom de uitloop van het talud voorbij de voorgevellijn loopt. De 

architect geeft aan dat dit inderdaad nog niet voldoende is uitgewerkt. Wellicht wordt het talud iets 

teruggezet. 

De invulling van het platte dak, wellicht zonnepanelen is ook nog niet bekend.  

De commissie geeft een positief advies af en spreekt haar waardering uit voor het feit dat er gekozen is 

voor de architect van het masterplan.   

De openbare ruimte, het parkeren en de reclame wordt in een volgende aanvraag voorgelegd. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Gonnetstraat 22, sloop/nieuwbouw tbv 9 woningen en 7 app. (Omgevingsvergunning) 

Aanwezig heren Van Rijn en Douma, Enzo architecten, project ontwikkelaar en mw. Van Enk, 

stedenbouwkundige ENZO, hr. Molenkamp, namens opdrachtgever. 

Plan is eerder besproken in de vergaderingen van 16 juli en 8 oktober 2019. 

 

De aanvraag betreft nu het ontwerp voor het halfronde kopgebouw aan de Gonnetstraat 22: volume 

opgetrokken in vijf lagen met een gehandhaafde karakteristieke ronde hoek, aflopend naar vier lagen 

aan de kant van de twee zijstraten. Het parkeren vindt plaatst aan de binnenkant van het gebouw 



waardoor een verhoogd binnengebied ontstaat. Het dekniveau is een algemene ruimte en hier liggen de 

terrassen van de appartementen.  

Op het binnengebied komen atelierwoningen en er is ruimte voor horeca en commerciële ruimtes aan 

de straatkant, begane grond niveau. Het volume krijgt één vast repeterende verticale maat van 

gevelopeningen. In de plint zijn de gevelopeningen groter dan erboven maar ze volgen wel dezelfde 

ritmiek, onderbroken door een grote entreepartij. 

Het gebouw bestaat uit metselwerk gevels, ook de binnenkant van het ronde volume heeft metselwerk 

gevels. De overige binnengevels worden uitgevoerd in verticaal, houten sponningdelen. De balkons in 

de oksel zijn afgeschuind, deze doen bewust niet mee in de symmetrie. De zogenaamde wachtgevel 

(aan de kant van Bremers Houthandel) wordt ook uitgevoerd in hout. Kozijnen zijn van aluminium in 

een brons kleur. De Franse balkons krijgen een lamellen hekwerk, metaal, kleur brons, gepoedercoat.   

De bemonstering van de gemêleerde bakstenen is aanwezig.   

 

Reactie commissie  

Aandachtspunt is de verdeling van de gemêleerde bakstenen in de relatief smalle penanten. Op het dak 

van de zijvleugels worden zonnepanelen geplaatst, graag aandacht voor plaatsing, vormgeving 

aangezien de zonnepanelen zichtbaar zijn vanuit het hogere hoekdeel.  

De commissie geeft een positief advies af, het gebouw heeft een dynamische vorm maar is 

terughoudend in materiaal en kleur toepassing. 

 

De projectontwikkelaar geeft aan dat het ontwerp voor de Gonnetstraat 26 vooralsnog is ingetrokken 

ivm het toegestane bebouwingspercentage. Maar hij wil toch graag overleg over de oplossing voor de 

balkons. De aanvraag wordt in een later stadium opnieuw ingediend. 

De balkons zijn in een ritme geplaatst, zijn uitkragend en lopen door voorbij de hoek van het gebouw. 

Deze uitwerking is niet passend in het geldende bestemmingsplan. Als oplossing steken de overhoekse 

balkons nu niet meer uit maar worden uitgevoerd als Franse balkons. De ruimte tussen gevel en 

balkonhekwerk is ongeveer nog 30cm. De commissie vraagt of het mogelijk is dit op te rekken naar 

50cm. 

Bemonstering: donkere baksteen en een donkere voeg.   

  



VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 25 FEBRUARI 2020 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Dr. F. Schmidt, voorzitter 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Drs. ing. M. van Winsen 

Dr. ir. S. Stroux, afwezig 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, verslaglegging 

R. Algra, secretaris  

 

ARK   A g e n d a: 

 

Stephensonstraat 38-46, appartementenbouw en commerciële ruimte 

Collegiaal overleg. 

Mede aanwezig: de heren Hoving en Kis, architecten en Bruinhard namens de 

Opdrachtgever, mw Buisman, procesmanager.   

 

Presentatie 

Naar aanleiding van het advies van de commissie om meer eenheid in de ‘lengte’ aan te brengen in de 

lange gevelwand wordt het noordelijke blok meer bij het volume betrokken en komen de 

terugliggende entreepartijen te vervallen. Tussen het noordelijke blok en het hoekvolume wordt de 

vierde bouwlaag in zijn geheel naar achteren gezet (setback) waardoor de ontsluiting van deze 

bovenste verdieping nu aan de voorzijde plaatsvindt (galerij ontsluiting) met een privé buitenruimte 

aan de achterzijde.  

Het volume wordt hierdoor opgedeeld in een begindeel, een middendeel en een hoekvolume. Door het 

ritme van de gevelopeningen en het terugspringen van verticale delen is eenheid gezocht. Om meer 

plasticiteit aan de voorgevel te krijgen wordt het hoekvolume aan de voorzijde voorzien van 

uitkragende balkons. Aan de achterzijde wordt de buitenruimte gecombineerd met de galerij. Doordat 

het volume  bestaat uit geledingen (verticale patronen) die naar buiten en binnen springen ontstaan er 

aan de achterzijde meer nissen.  

De plint wordt bij de terugliggende delen nog meer naar binnen geplaatst ten behoeve van de 

entrees en ook voorzien van een horizontaal accent.  

 

Reactie commissie 

De commissie is positief over de heldere opzet maar heeft een aantal aandachtspunten. 

-De plint is nu gedifferentieerd vormgegeven en gekoppeld aan de verschillende geledingen. Dit wordt 

niet als de juiste oplossing gezien. De plint dient met lange lijnen als een architectonisch element 

vormgegeven te worden en beschouwd te worden als één element voor het hele blok. De behandeling 

van de begane grond is nu niet geëigend voor het volume.   

-De publieke ruimte op begane grondniveau van het hoekvolume suggereert een soort neutraliteit die 

zich in werkelijkheid anders zal tonen. Meer aandacht voor de begane grondgevel aan de pleinzijde 

biedt hier mogelijk een oplossing. Ook de hiërarchie in de geveluitwerking wordt in deze 

stedenbouwkundige context niet voldoende passend gevonden. 

-De voorgevel van het totaalvolume dient minder pandsgewijs uitgevoerd te worden. De licht 

verspringende voorgevel laat te weinig reliëf zien, met name aan de voorzijde. Het totaalvolume heeft 

hierdoor geen stedelijke uitstraling en daardoor wordt de gevraagde grachtenuitstraling niet bereikt.   

 



Aan de achterzijde wordt het dak van de plint ingericht als collectieve buitenruimte. Een muur vormt 

de afscheiding van de parkeerkoffers op straatniveau. De achtergevels krijgen een zogenaamde zachte 

bewerking (hout in lichte kleuren). De commissie adviseert deze  uitstraling door te zetten naar de 

achterzijde van het volume grenzend aan het plantsoen. 

 

BAVO-dorp, fase 6  renovatie, modernisering  en uitbreiding 51woningen 

(Omgevingsvergunning)  

Aanwezig: de aanvrager, mw. Meijering, architect en dhr. Sükür, stedenbouwkundige gemeente.  

Presentatie 

De architect reageert op de aandachtspunten van de commissie van 3 december 2019. Het betreft nu 

fase 6, het ensemble van woningen aan de Graaf Willemstraat (types A en B) dat naar aanleiding van 

een cultuurhistorisch onderzoek gewaardeerd wordt als ‘beeldondersteunend’.  

Bij de woningen met een even nummer (zuidzijde Graaf Willemstraat) met een hoge achtergevel en 

zonder voortuin worden de achtergevels uitgebouwd met uitzondering van de hoekwoning, nr. 52 in 

verband met het te handhaven doorzicht. De nieuwe uitbouwen (over twee verdiepingen) liggen iets 

terug van de bestaande woningen zonder uitbouw.     

Alle woningen met een oneven nummer (noordzijde) krijgen een uitbouw met opbouw, uitgezonderd 

de twee hoekwoningen, dit in verband met de te behouden doorzichten.   

De uitbouwen worden uitgevoerd met een gemetselde gevel op begane grondniveau en houten 

(accoya) geveldelen op de verdieping. De detaillering, materiaal en kleurkeuze is conform de 

voorgaande fases (fase 3,4 en 5). De zichtbare kopgevel van nr. 2 behoudt het stucwerk zoals 

bestaand. 

De zichtbare delen van de zijgevels, daar waar de woningen verspringen wordt de stucwerk gevel 

behouden (kleur crème wit). 

De dakkapellen worden uitgevoerd als bij de voorgaande fases (fase 3,4 en 5).    

Reactie commissie  

De commissie adviseert akkoord te gaan, maar geeft als sterke overweging mee om bij de hoekwoning 

(nr. 2) de achteruitbouw te laten vervallen zoals bij de andere hoekwoningen. Het betreft namelijk de 

meest zichtbare kopgevel vanaf de openbare weg, onderdeel uitmakend van het beeldondersteunend 

ensemble. Zij adviseert daarom consequent alle hoekwoningen aan de Graaf Willemstraat zonder 

achteruitbouw te renoveren.  

 

Stationsgebouw, aanbrengen geveltekst. 

Betreft verzoek Genootschap Godfried Bomans aanbrengen geveltekst. 

De commissie vraagt zich af (nut en noodzaak) waarom deze aanvraag aan haar wordt voorgelegd.  

Een duidelijke motivatie achter plaatsing en een nadere toelichting op de tekst ontbreken. 

Is het plaatsen van een tekst aan/op het stationsgebouw überhaupt mogelijk, cq de bedoeling?  

De commissie adviseert negatief., 

 

Masterplan Spaarne Gasthuis.  

Aanwezig heren Van den Tillaart en De Graaf, stedenbouwkundigen van de gemeente om de 

Uitgangspunten Beeldkwaliteitsplan Spaarne Gasthuisterrein (concept versie 19 feb 2020) te 

bespreken.  

Gebiedsvisie Schalkwijk Midden (29 maart 2019): Door het mengen van functies en verdichten van 

het gebied wil de gemeente het gebied aantrekkelijker maken en meer laten aansluiten op de andere 

delen van Schalkwijk. Bovendien zou het gebied kunnen voorzien in de sterke behoeft aan extra 

woningen. 

Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie is om het naar binnen gekeerde karakter van dit deel van 

de stad om te klappen en het gebied een duidelijker gezicht naar de omgeving te geven. Onderdeel 

daarvan is onder andere het transformeren van de Eruopaweg van een verkeersas naar een stadsstraat.  

Specifiek voor het Spaarne Gasthuis wordt uitgegaan van het behoud van de ziekenhuisfunctie, op het 

oostelijke deel van het terrein, Het westelijk deel van het terrein wordt geïntensiveerd met bebouwing 

voor nieuwe functies (wonen, kantoren, voorzieningen) met parkeren in en onder deze nieuwe 

gebouwen.  



De nieuwe bebouwing krijgt voorkanten naar hoofdwegen en meerdere entrees op het terrein voor 

langzaam verkeer. Extra groen en water moeten zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu.  

Centraal door het gebied loopt van naar noord naar zuid ‘de corridor’, een route voor voetgangers en 

fietsers, als ruggengraat van het plan dat drie centrale pleinruimtes verbindt.  

Aan weerszijden van de Europaweg is ruimte voor nieuwe bebouwing, met op de begane grond 

functies die het verblijfsklimaat op straat ondersteunen: bedrijvigheid, voorzieningen en woningen. Dit 

draagt bij aan de levendigheid en sociale controle op straat.   

 

Uitgangspunten Beeldkwaliteitsplan Spaarne Gasthuisterrein (concept versie 19 feb 2020): naar 

aanleiding van de bespreking met de ARK op 10 sept 2019 is het masterplan verder geabstraheerd. De 

beeldkwaliteit zal de komende maanden nog verder worden uitgewerkt om als toetsingskader te 

kunnen dienen voor welstand.  

 

Reactie commissie  

De commissie is van mening dat de ruimtelijke kwaliteit onvoldoende wordt geborgd in het 

masterplan, ook in relatie tot de omgeving (stedenbouwkundig), zoals in eerdere adviezen door de 

commissie aangegeven naar aanleiding van Spaarne Gasthuis Fase 1. Concept stedenbouwkundige 

randvoorwaarden (14 februari 2018). Voor wat betreft het volume van het nieuwe ziekenhuis 

grenzend aan de Europaweg vraagt de commissie zich af hoe de plint wordt uitgewerkt. De wijziging 

naar een getrapt volume wordt wel als positief gezien. Maar hoe worden de verschillende functies 

verbeeld in de plint ter ondersteuning van een positief verblijfsklimaat op straat? De voorgelegde 

beelden passen niet bij elkaar. De plint van het gebouw heeft geen relatie met de weg.  

Hoe sluiten de verschillende volumes aan op de openbare ruimte ?  

De essentiekaart is niet duidelijk in het benoemen van de verhoudingen van alle volumes en zegt ook 

niks over de stadsstraat in combinatie met de ziekenhuisgevel. Hier dient nog een ruimtelijk antwoord 

op te komen.  

Ook de invulling van het plein is nog niet duidelijk. De doorlopende route (corridor) moet teveel 

rekening houden met de verschillende aangrenzende functies. 

De commissie geeft aan dat zij meer belang hecht aan een ruimtelijke essentiekaart in plaats van de nu 

voorliggende functionele kaart, waardoor de ruimtelijke kwaliteit in het masterplan onvoldoende 

geborgd wordt.  

 

Brusselstraat, bouw 29 appartementen.  

Tweede planbespreking. Collegiaal overleg 

Aanwezig jr. Van Aerschot, architect, hr De Graaf, stedenbouwkundige, hr. Zegering Hadders, 

opdrachtgever. 

Presentatie 

Naar aanleiding van het eerder ingediende ontwerp zijn er een aantal aanpassingen gedaan: 

-het volume is 2 meter richting de straat verschoven. Hierdoor is meer ruimte aan de achterzijde 

gecreëerd; 

-de puntgevels zijn uit het ontwerp gehaald; 

-de entree aan de voorzijde is naar het midden verplaatst;  

-de bergingen aan de zijgevel zijn uit het ontwerp gehaald.  

 

Het gebouw bestaat aan de voorzijde uit vijf kaders waarbij de middelste een terugliggende 

entreepartij heeft over twee bouwlagen. De invulling van de overige 4 kaders ligt ook terug van de 

gemetselde bakstenen structuur. Op begane grond niveau is een ritmiek van verticale openingen 

ontstaan. In de gevels op de twee verdiepingen worden grote vierkante en langwerpige gevelopeningen 

zonder borstwering geplaatst. De entree zelf dient gezien te worden als een soort fietsstraat met 

‘ophang’ fietsstanden. 

Aan de achterzijde is de structuur minder zichtbaar. Hier wordt een deel van de gevelopeningen 

voorzien van een borstwering (beplating) die ook terugkomt bij de penanten en de plint op begane 

grond niveau.  

In de kopgevels zijn twee metselwerk kaders zichtbaar waarbij de gevel op begane grond niveau is 

voorzien van gevelbeplating en de dichte gevels hierboven binnen de kaders zijn voorzien van een 



metselwerkpatroon. Tussen de twee kaders bevindt zich de terugliggende buitengevel van de 

binnengalerij.   

Er worden aluminium kozijnen toegepast. Op het platte dak worden zonnepanelen geplaatst.  

Reactie commissie 

De commissie constateert een verbetering, de buitenruimte aan de achterzijde heeft meer kwaliteit 

gekregen. Het gebouw is meer als eenheid vormgegeven met een duidelijke entreepartij. Als 

overweging geeft zij mee de bakstenen gevel bij de entreepartij iets meer naar binnen te laten lopen.   

Zij adviseert op hoofdlijnen akkoord te gaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



VERSLAG VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Dr. F. Schmidt, voorzitter 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen, afwezig 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, verslaglegging  

R. Algra, secretaris 

 

Poort van Boerhaave, vooroverleg.  

Aanwezig hr. De Graaf, stedenbouwkundige gemeente, de aanvragers: manager Vastgoed, 

planontwikkelaar en project regisseur, de architect, de landschapsarchitect en de stedenbouwkundige. 

 

Presentatie 

De locatie van Sint Jacob ligt in het noordelijke deel van De Poort van Boerhaave, een 

herontwikkelingsgebied: het doel is een anonieme zone langs de Amerikaweg en een schoolgebouw en 

een verzorgingstehuis te transformeren naar een representatieve entree van de Boerhaavewijk. Voor de 

locatie St. Jacob wordt, op basis van het strategische vastgoed plan een concept voor de toekomst, 

zijnde vervangende nieuwbouw voorgelegd. Dit bestaat uit een gelaagd, atypisch plan bestemd voor 

beschermd en verzorgd wonen, kantoren, kinderdagverblijf, horeca en een ZOED.    

De ‘wijk’ wordt door middel van fietsverbindingen en de aansluiting op het water meer door het plan 

heen getrokken.  

Langs de waterrand komen twee hoge volumes, in het midden komt een laag volume en aan de noord- 

oost en zuidzijde komen middelhoge volumes. De assen krijgen duidelijk herkenbare accenten met aan 

de as de openbare programma’s.  

Reactie commissie 

Aandachtspunt voor de commissie is met name de samenhang. De samenhang van de zone langs het 

kanaal, de samenhang tussen de massaopbouw en de openingen tussen de volumes, en als 

belangrijkste de samenhang met de bebouwing van Damiate.   

Het voorliggende plan gaat echter geen relatie aan met de stempelachtige structuur van de wijk die 

belangrijk is voor de aanwezige morfologie van de wijk. De voorgestelde haakvormige volumes 

worden gezien als samengestelde elementen die niet passend worden gevonden bij de duidelijke 

vormen van Damiate.  

Er dient in de ruimtelijke opbouw meer eenheid op grote schaal te komen. Ook de architectuurtaal van 

dit plan dient zich te verhouden tot de architectuur van Damiate.  

 

Schoterbos, inrichtingsplan.  

Aanwezig hr. Käss, landschapsarchitect en mw. Hengst, procesmanager.  

 

Het betreft nu een overleg over de nieuwe bruggen die over de Jan Gijzenvaart komen te liggen. Er 

wordt aangegeven dat het advies van de Ark om de meeste westelijke brug haaks te leggen niet is 

overgenomen. 

De commissie geeft aan dat de Jan Gijzenvaart als een historische vaarroute/ zichtlijn gezien dient te 

worden en dat door het verbreden van de sloot bij de westelijke brug en de lengte van de nieuwe brug 

de hiërarchie verloren gaat. Wellicht is het mogelijk de sloot anders in te richten zodat deze een meer 

ondergeschikte waarde cq uitstraling krijgt. Van belang is het behoud van de historische kwaliteit.      



De nieuwe bruggen over de Jan Gijzenvaart maken onderdeel uit van een doorgaande, recreatieve 

fietsroute. Om de nieuwe bruggen ondergeschikt te laten zijn dienen ze uitgevoerd te worden als de 

bestaande brug over de vaart die voorzien is van betonnen liggers. Dit geldt ook voor de leuningen. 

 

Voor wat betreft het slootje is na overleg besloten de ingang zo minimaal mogelijk te houden, en voor 

wat de westelijke brug betreft worden de pijlers en de aanlanding in de richting van de vaart geplaatst.  

 

 

Zijlweg 26/Hasselaerstraat 1-3, collegiaal vooroverleg; bouw 7 appartementen en 

huisartsenpraktijk.  

Aanwezig hr. Polman, architect. 

De architect is aanwezig en geeft aan dat aan de voorkant van het volume (grenzend aan de Zijlweg) 

de linker dakkapel een timpaan heeft gekregen. Ook de details en de bemonstering van de bakstenen 

en dakpannen worden voorgelegd.  

De commissie heeft geen bezwaar en adviseert op hoofdlijnen akkoord te gaan met de aanvraag. 

  

Johan de Breukstraat 2 (hoek Schoterweg 24). Verhogen laagbouw met 2 verdiepingen, 

tbv 2 woningen, (Omgevingsvergunning).  

Welstandsnota: Eerste stadsuitbreidingen buiten de Vestinggracht (1870 – 1920), consolidatieregie. 

Het betreft het slopen van een eenlaags volume en het bouwen van een nieuw volume bestaande uit 

drie bouwlagen afgedekt door een mansardeachtige kap in de lengterichting van de straat. Het volume 

heeft aan de voorzijde twee ‘geknikte’ topgevels. Rechts van het volume wordt een smal, tweelaags 

tussenlid geplaatst als overgang naar de bestaande bebouwing op de hoek van de Schoterweg. Het 

volume is bestemd voor een beneden- en een bovenwoning. De kopgevel grenzend aan de 

Patrimoniumbuurt, heeft in de kap een terugliggende glazen wand met daarvoor een loggia voorzien 

van een hekwerk. 

Het volume vormt de entree van de Johan de Breukstraat en sluit aan op de zogenaamde 

Patrimoniumbuurt bestaande uit volumes van één bouwlaag met mansardekap. Het aangrenzende 

volume aan de Schoterweg bestaat uit twee bouwlagen met een lage mansardeachtige langskap.    

Reactie commissie   

Conform het geldende Ruimtelijke Kwaliteit beleid dient de bebouwing te passen binnen de maat- en 

schaalverhoudingen van de gevel en de gevelwand als geheel.  

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa. De massa vormt een te grote 

schaalsprong richting de J. de Breukstraat. Er wordt geen rekening gehouden met het aanwezige 

karakter van de Patrimoniumbuurt waarbij ook de twee kopgevels (die nauwelijks relatie hebben met 

de achterliggende woningplattegronden) als te robuust worden gezien. De hiërarchie raakt zoek en de 

uitwerking van de gevel aan de J. de Breukstraat is te formeel.   

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag.  

 

Jacob Catslaan 3, toevoegen verdieping en verduurzamen woning.  

Aanwezig hr. Verdoold, architect, hr. Van Zutphen, opdrachtgever. Collegiaal vooroverleg.  

Welstandsnota: Villagebieden, consolidatieregie. 

 

Het betreft een twee-eenheid van twee geschakelde, plat afgedekte woningen van twee bouwlagen.   

De linker woning wordt voorzien van nieuwe, houten gevels en een opbouw waarin een derde 

bouwlaag en een zolderverdieping onder een afgeronde kap.  

 

Conform het geldende beleid inzake Ruimtelijke Kwaliteit beleid dienen verbouwingen in stijl 

aangepast te zijn op het oude gebouw; dient de ingreep te passen bij de maatverhoudingen van het 

pand en de kap; verstoort de ingreep de stedenbouwkundige of architectonische samenhang in het 

ensemble (bouwblok) niet; dient de voorzijde van een dakopbouw te passen bij de architectuur van het 

bouwblok. Tevens dienen openingen in de gevel aan te sluiten bij de maten, verhoudingen en 

materiaal van de gevel van het pand en dienen gevelwijzigingen bij voorkeur plaats te vinden in het 

achtererfgebied. Ook de vormgeving en materialisatie van het dak dient afgestemd (aangepast of een 

welbewust contrast opleverend) op belending of karakteristiek van het pand 



 

Gezien het bovenstaande maakt de commissie bezwaar tegen de massa en de materiaalkeuze. De 

bestaande kwaliteit van het bouwblok dient behouden te blijven en er dient meer aandacht te zijn voor 

de bestaande karakteristiek van de geschakelde villa. Concluderend dient er meer afstemming plaats te 

vinden op de aanwezige karakteristiek, de bestaande maat en het materiaal- en kleurgebruik.  

De commissie gaat niet akkoord met de aanvraag. 

 

  



 

VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 28 JANUARI 2020 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Dr. F. Schmidt, voorzitter 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris 

R. Algra, secretaris 

 

Nassaustraat 25, sloop en nieuwbouw woning. (Beschermd stadsgezicht, Orde 3) 

Collegiaal vooroverleg   

Aanwezig: hr. Rutten (architect) en de aanvrager.  

 

Het betreft een individueel pand (beneden- en bovenwoning) dat zowel aan de voor- als aan de 

achterzijde deel uitmaakt van de gevelwand.  

De architect geeft aan dat het in 1ste instantie de bedoeling was om de bestaande gevels op te knappen 

en de kozijnen te vervangen, maar aangezien de bouwkundige staat van de gevels slecht is is voor een 

andere aanpak gekozen. Zowel de voor- als achtergevel en de kap worden verwijderd en vervangen. 

Mede gedacht vanuit verduurzaming wordt de schil van het pand nu aangepast en voorzien van 

isolatie.  

De nieuwe voorgevel krijgt dezelfde ritmiek als de bestaande voorgevel, de nieuwe achtergevel krijgt, 

ten opzichte van de bestaande achtergevel meer gevelopeningen. De gevels worden uitgevoerd in 

baksteen en voorzien van een natuurstenen plint. Er worden houten kozijnen en een betonnen pan als 

dakbedekking toegepast. Ook de dakconstructie wordt vervangen. 

Daarnaast vraagt de aanvrager of het mogelijk is de bestaande steeg bij het pand te betrekken.  

  

Commissie: 

De commissie constateert dat er geen bouwhistorisch waarde rapport aanwezig is. 

De commissie geeft aan dat het historische pand (Orde 3, beeldondersteunend) stedenbouwkundig 

gezien als bijzonder wordt aangemerkt aangezien zowel de voor- als achtergevel aan de straat liggen. 

De bestaande achtergevel aan de Korte Margarethastraat heeft een ‘achterkant’ uitstraling en maakt 

daardoor ook deel uit van de gevelwand.  

Indien de gevels vervangen worden dan dient de gevel aan de Nassaustraat meer kwaliteit te krijgen en 

dient de gevel aan de Korte Margarethastraat meer als achterkant benaderd te worden, wat in het 

voorstel onvoldoende het geval is. De nieuwe gevels dienen bovendien passend te zijn binnen de 

gevelwand als geheel.  

Op voorhand wijst de commissie erop dat conform het geldende welstandsbeleid, voor wat betreft de 

nieuwe dakbedekking alleen matte rode of donkere keramische pannen of leien mogelijk zijn.   

Voor wat betreft het aanbrengen van isolatie bij een pand in het beschermde stadsgezicht (Orde 3) 

geeft de commissie aan dat dit gebruikelijk is aan de binnenzijde van de gevels en de kap.         

Tevens merkt de commissie op dat het niet mogelijk is om de aanwezige steeg bij het te vernieuwen 

pand te trekken omdat hierdoor de historisch waardevolle stedenbouwkundige structuur van de 

binnenstad wordt aangetast. 

 

Collegiaal overleg 



__________________________________________________________________________________ 

 

13.00 uur: Stockholmstraat, zelfbouw tbv 9 woningen (nota Strokenbouw 1960-1975)  

Collegiaal vooroverleg, derde planbespreking  

Aanwezig: mw. Tafahomi (architect) en vertegenwoordigers van de bouwgroep, hr. de Graaf 

(stedenbouwkundige) 

 

De architect presenteert een doorontwikkeld plan waarin de punten van de eerdere planbespreking zijn 

meegenomen: 

-het aantal kozijn typen is nog verder teruggebracht om meer ritme en structuur in de gevel te brengen; 

-er is gekozen voor één type baksteen (kleur grijs) in de rooilijn om het hoofdvolume te benadrukken. 

De plint wordt uitgevoerd in Noords metselwerkverband;  

-de tuinmuur wordt uitgevoerd met dezelfde steen in opgewerkt Noords metselwerk verband waarbij 

de horizontale delen (de koppen) 3cm uitsteken. Het open metselwerk bij de tuin maakt de connectie 

openbaar – privé mogelijk; 

-het ontstane reliëf in het metselwerk wordt ook toegepast bij gevelopeningen op de verdieping en 

langs de dakrand van het hoge volume;  

-uniforme buitenverlichting (jaren ’60 bollampen);  

-aan de binnenzijde (tuingevels) komt de individualiteit van de woonhuizen door middel van 

verschillende tinten baksteen tot uitdrukking. 

 

Commissie:  

De commissie is positief over de conceptkeuze en concludeert dat er een grote stap is gemaakt. Er is 

voor een collectieve plint gekozen die doorloopt in de tuinmuur. In de gevels is voldoende ritme 

aanwezig voorzien van architectonische elementen. Zij ziet de technische / nadere uitwerking graag 

tegemoet. Akkoord op hoofdlijnen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

13.45 uur: Slachthuishof, inrichting openbare ruimte.  

Consulterend overleg 

Aanwezig: hr. Sükür (stedenbouwkundige). 

 

Het doorontwikkeld model voor de inrichting van de openbare ruimte, met name rondom het 

voormalige slachthuis wordt aan de hand van een presentatie met de commissie besproken. 

Aandachtspunten: Het gaat om een eenvoudig en eenduidig te beheren openbaar plein (‘erf’) rondom 

het vm. slachthuis dat wordt omkaderd door een stalen pergola en een molgoot in de verharding. De 

verharding van het plein bestaat uit speciaal ontwikkelde circulaire betonelementen. Het horecaterras 

wordt uitgevoerd in hergebruikte gebakken klinkers uit het gebied.  

 

Opmerkingen van de commissie: 

-de overstapt van lijngoot naar molgoot dient meer aandacht te krijgen; aangezien de uitwerking geënt 

is op de lijngoot heeft de keuze voor molgoten ruimtelijke consequenties; 

-het horecaterras wordt uitgevoerd met een ‘andere’ steensoort. De vraag is hoe deze steensoort zich 

verhoudt tot het monument. Is het niet beter het terras op een andere, meer subtiele manier in het 

plaveisel rondom het monument van het plein te markeren, indien dit per se gewenst is; 

-de overgang van de laan (belangrijkste toegangsroute) via een tussenruimte naar het plein rondom het 

monument dient meer aandacht te krijgen, waar het profiel nu plotseling stopt en in de as groen 

elementen en ondergrondse containers lijken te worden geplaatst.  

-de commissie adviseert geen groen tegen het monumentale gebouw te plaatsen; 

-aandacht voor de vele fietsnietjes rondom het monument;    

 

De commissie adviseert het plein op te schonen en het grid helder te maken waarbij ook de laan/as 

nadrukkelijk ruimtelijk verbonden wordt met het plein. Tevens wil zij graag meer informatie over de 

visie op het monument in combinatie met de invulling van de openbare ruimte.  



__________________________________________________________________________________ 

 

 

14.15 uur:  Gonnetstraat 26, interne aanpassing, nieuwe entree, verwijderen trap. 

Omgevingsvergunning 

Aanwezig : hr. van Heummen (architect) en de projectmanager 

 

Presentatie 

De tekening van de nieuwe entree (Optie 1) aan de noordzijde ligt voor, hiertoe wordt een van de 

kozijnen verwijderd en de gevelopening doorgezet naar beneden. De brandtrap aan de zuidgevel wordt 

verwijderd. De architect geeft aan dat de eerder aangebrachte wijzigingen in de gevels worden 

voorzien van een ‘pleister’. Deze pleisters (zoals in de oostgevel en onder de brandtrap) worden 

uitgevoerd in NedZink Nova, kleur grafietgrijs (RAL 7024). In de oost (kop-) gevel wordt een extra 

gevelopening geplaatst.  

De nieuwe kozijnen worden uitgevoerd in staal, als de bestaande kozijnen. De stalen kozijnen krijgen 

een groengrijze kleur (RAL 7009). 

 

Commissie 

De commissie geeft aan dat het een gemeentelijk monument betreft waarbij (conform het beleid 

criteria specifieke gebouwen, erfgoed) een restauratieve aanpak onderdeel van de opgave dient te zijn. 

“Detaillering, materiaal- en kleurgebruik is conform het oorspronkelijke of benadert dit visueel zo 

dicht mogelijk”. De commissie adviseert dan ook de oorspronkelijke kleurstelling van de kozijnen aan 

te houden.     

Ook de vluchttrap behoord tot het monument en het is van belang omzichtig om te gaan met de 

leesbare gebruiksgeschiedenis van dat pand. De commissie adviseert de brandtrap te handhaven en, 

indien deze niet gebruikt wordt, vooralsnog af te sluiten.   

De commissie staat positief tegenover het gebruik van de ‘pleisters’, maar deze dienen op een andere 

manier uitgevoerd te worden (ander materiaal, andere kleur). De gekozen oplossing heeft onvoldoende 

kwaliteit wanneer deze zich in materiaal en kleur te zeer onderscheiden van de overige, voorgestelde 

ingrepen. 

De commissie heeft geen bezwaar tegen de nieuwe entree (portaal optie 1), zij ziet graag de juiste 

detaillering tegemoet.  

Voor wat betreft de extra gevelopening in de oostgevel vraagt de commissie om een onderbouwing, 

waarbij het de vraag is of een dergelijke ingreep in de bestaande gevel überhaupt noodzakelijk is. 

Behoud van de historische gevelindeling heeft de voorkeur.  

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

15.00 uur: Wilhelminastraat 43A, verbouw Rijksmonument tot 13 appartementen, kantoor en 

ondergrondsparkeren. (nota: beschermd stadsgezicht, Binnenstad). 

Consulterend overleg, met name over de massa  

Aanwezig: mw. Van Enk, stedenbouwkundige 

 

 

 

Presentatie 

Het betreft een langgerekt gebouw, gebouwd in de 2de helft van de 19de eeuw als school, in een 

neoclassicistische stijl. Aan de achterzijde, in het midden, heeft het gebouw een korte dwarsvleugel 

(aanbouw), de vm. gymzaal.   

In 1993-1995 is het pand verbouwd tot kantoor. Met de verbouwing zijn de bouwlagen opgesplitst 

door tussenvloeren te plaatsen. Tevens is de kapverdieping toegankelijk gemaakt als kantoorruimte. 

Het hoofdgebouw heeft nu vijf verdiepingen en de aanbouw heeft drie verdiepingen. In de achtertuin, 

grenzend aan de Sophiastraat staat in de rooilijn een hoekvolume deel uitmakend van een rij en op de 

hoek staat een vrijstaand volume. 



 

Het plan is om links en rechts van de aanbouw een nieuwe vleugel te plaatsen, zodat er een H- 

plattegrond ontstaat, en het totaalvolume in te richten voor appartementen en kantoor, met 

ondergronds parkeren. 

In het hoofdgebouw wordt de huidige structuur gehandhaafd met de doorlopende gang direct achter de 

voorgevel. De gevelopeningen in de achtergevel krijgen een ander invulling maar blijven wel 

gehandhaafd. De kopgevel van de aanbouw wordt voorzien van meerdere gevelopeningen waaronder 

een opening ten behoeve van een autolift voor de ondergrondse parkeergarage.   

De nieuwe vleugels bestaan ieder uit twee bouwlagen met een afgeknot schilddak waarin de derde 

woonlaag. De gevelindeling aan de straatzijde heeft een klassieke uitstraling met symmetrisch 

geplaatste gevelopeningen voorzien van roedeverdeling.  

 

Opmerkingen commissie 

De commissie wil graag de bouwhistorische waardestelling zien en vraagt zich ook af of er nog 

waardevolle elementen in het interieur aanwezig zijn, en hoe die in de voorgestelde aanpak worden 

geïntegreerd.  

De commissie is van mening dat de achtergevel van het monument meer kwaliteit mag krijgen. De 

grote gevelopening in de monumentale – nu geheel blinde – aanbouw wordt niet passend gevonden. 

Tevens vraagt zij zich af of het parkeren niet op een ander manier opgelost kan worden. Een 

parkeerkelder onder een monument wordt als een inbreuk op het monument gezien.   

 

De achtergevel van de nieuwbouw aan de Sophiastraat wordt in het voorstel teveel uitgevoerd als een 

voorkant wat de hiërarchie van het totaalbeeld aantast. De nadrukkelijke, classicistische geïnspireerde 

symmetrie wordt qua typologie te sterk aangezet op deze locatie. De volumes dienen meer 

ondergeschikt uitgevoerd te worden, meer informeel, ook qua massa en aansluiting. Hoe gaat de 

aansluiting van de nieuwe kappen op  de monumentale aanbouw eruit zien? 

 

Collegiaal overleg 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

15.30 uur: Zijlstraat 62-64, verbouw monument tot hotel, mw Roosebeek, architect, mw. Taverne, 

                  architectuurhistoricus, mw. Talen, opdrachtgever, hr. Slewe, gebruiker, mw. Jordaan, 

                  procesmanager.  

Omgevingsvergunning (nota beschermd stadgezicht, Binnenstad). 

 

De commissie constateert op voorhand dat er te weinig nieuwe informatie (in de vorm van tekeningen) 

voorhanden is waaruit blijkt dat haar voornaamste opmerkingen, genoteerd in het advies van de 

vergadering van 14 januari j.l. zijn geadresseerd, en houdt de aanvraag aan. 

Er is nog onduidelijkheid over: 

-de uitwerking van de nieuwe verbindingsgang; 

-de zogenaamde groene gevel; 

-het ophogen van het dak van het kleine achterhuis (doorsnede DD’); 

-de sedum dakbedekking; hoe zich de ingrepen in de daken verhouden tot het daklandschap van de 

historische binnenstad/beschermd stadsgezicht; 

-de eventuele waardevolle interieuronderdelen; 

-het realiseren van de badkamers met bijbehorende installaties, in relatie tot de op verschillende 

plaatsen zeer waardevolle historische balklagen, vloeren, plafonds en wanden; 

-materiaalkeuze. 

 

Aanhouden 

__________________________________________________________________________________ 

  



VERGADERING ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (ARK) 
DINSDAG 14 JANUARI 2020 

 

 

Locatie: Stadhuis, Antichambre 

 

Commissieleden: 

Dr. F. Schmidt, voorzitter 

Ir. S. Gall,   

Ir. J. Gräber, 

Dr. ir. S. Stroux  

Drs. ing. M. van Winsen 

 

Mede aanwezig:  

Drs. W. Meekes, plaatsvervangend secretaris 

 

ARK   A g e n d a: 

 

Zijlstraat 62; 

Omschrijving: Verbouw monument tot hotel 

Fase:  Omgevingsvergunning 

Planbespreking: ARK 2 – Eerste planbehandeling  

Bezoekers:  mv. Roosebeek (architect), mv. Talen (indiener), mv. Taverne (erfgoedspecialist), 

mw. Jordaan (gebiedsmanager) 

 

De aanvraag Omgevingsvergunning betreft de Zijlstraat 62 en 64, aangewezen als Rijksmonument. De 

in de 16de eeuw gebouwde individuele panden werden in de 17de eeuw vergroot en uitgebreid en zijn 

rond 1800 samengevoegd. Het totaal volume heeft een brede gevel die afgesloten wordt door een 

kroonlijst, de ramen hebben een fraai gesneden roedeverdeling. Het volume heeft in het midden een 

centrale entree. Aan het einde van de 19de eeuw werd het volume weer opgesplitst in twee panden en 

begin 20ste eeuw werden op de begane grond winkels gerealiseerd, met links en rechts van de centrale 

entree winkelpuien. Nr. 62 heeft een patio met daarachter en klein achterhuis met daarachter weer een 

breed achterhuis over de volle breedte van de twee panden. 

De panden bevatten bijzondere restanten en interieuronderdelen uit verschillende bouwfasen en het 

geheel wordt daarom in meerdere opzichten hoog gewaardeerd. Deze waarden zijn in beeld gebracht 

in een (aanwezig) bouwhistorische rapport en later aangevuld met onderzoek van de gemeentelijk 

bouwhistoricus. 

Presentatie 

In 2019 zijn vergunningen afgegeven voor het verbouwen van de begane grond met als doel 

winkelruimte/horecavoorziening en het bouwen van de serre aan de achtergevel. De kelder blijft 

onveranderd.  

De voorliggende aanvraag betreft het realiseren van hotelkamers verdeeld over de twee bovenhuizen. 

In hoofdlijnen de volgende ingrepen: 

-het maken van een nieuw centraal trappenhuis met lift. Ter plaatse van de keuken (gelegen achter de 

patio van nr. 62) komt een nieuw trappenhuis met een lift. De uitvoering wordt herkenbaar als een 

nieuwe toevoeging. De patio kan hierdoor vergroot worden en de nieuwe gevel tussen patio en 

trappenhuis wordt een zogenaamde, groene muur.  

 

-het realiseren van een horizontale verbindingsgang van de voor- naar de achterhuizen. Om een 

verbinding tussen de twee kappen (en achterhuizen) mogelijk te maken wordt tussen de twee 

dakvoeten een gang gemaakt. De bedoeling is een galerij-achtige verbinding te realiseren.   

-het optillen van het achterdakvlak van de kap van het brede achterhuis. Het dakvlak dat grenst aan de 

binnenplaats wordt verhoogd. 

-het wijzigen van de kapvorm van het kleine achterhuis. Het flauw hellende zadeldak wordt gewijzigd 

in een lessenaarsdak voorzien van sedum dakbedekking. 



-in de verschillende bouwvolumes worden 14 hotelkamers gerealiseerd. Hierbij blijft de 

oorspronkelijke hoofdopzet intact en herkenbaar.       

Er is gekozen voor een centrale ontsluiting vanuit de middengang op de begane grond en op de 

verdieping wordt de middengang hersteld.  

 

Commissie 

De commissie spreekt haar waardering uit voor het bouwhistorisch onderzoek en het behoud van de 

twee monumentale volumes gelegen in de historische binnenstad.  

De commissie constateert dat het totaalvolume nu bestaat uit vier aan elkaar vergroeide volumes 

waarbij het bestaande daklandschap van belang is.    

De uitwerking van de nieuwe verbindingsgang is een aandachtspunt, deze dient neutraal te worden 

uitgevoerd zonder aantasting van het spant. De gang dient qua vorm en materiaalkeuze dienend te zijn 

aan het monument.  

 

Er is nog veel onduidelijkheid over de groene gevel met deels hergebruik van bestaande kozijnen. De 

commissie vraagt zich af of de introductie van deze nieuwe, zich onderscheidende wereld passend is 

als onderdeel van het geheel; en hoe zich de architectuurtaal van de verschillende ingrepen verhoudt 

tot het bestaande en tot elkaar.  

Ook vraagt zij zich af of het ophogen van het dak van het kleine achterhuis (doorsnede DD’) 

functioneel nodig is, gezien de aantasting die dit oplevert van het historische daklandschap. Door het 

optrekken van het dak wordt de visuele relatie en de bijbehorende hiërarchie tussen het hoofd- en 

achterhuis aangetast. Ook door het plaatsen van het nieuwe lessenaarsdak wordt veel zicht ontnomen. 

De commissie ziet hier graag een andere, meer bescheiden kapvorm. Het toepassen van een sedum 

dakbedekking is op deze hoogte ongepast, aldus de commissie. Het dak wordt teveel een 

verbijzondering.  

De commissie vraagt ook om het meer inzichtelijk maken van het waardevolle interieur, met name 

vanwege de voorgestelde ingrepen ten behoeve van de 14 te maken hotelkamers en de daarbij te 

realiseren badkamers. Een aantasting van de monumentaal waardevolle elementen dient voorkomen te 

worden en zij adviseert daarom het zogenaamde box-in-box systeem toe te passen, met speciale 

aandacht voor de benodigde nieuwe leidingen en de locatie van de installaties.  

De commissie wil graag tekeningen zien van de materiaalkeuze en de details van de nieuw 

voorgestelde ingrepen (trappenhuis met gevel, daken, verbindingsgang, badkamers en bijhorende 

installaties).  

 

Concluderend en gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de 

aanvraag, zij ziet de aanpassingen graag tegemoet. 

 

 

Frieslandlaan 7a; 

Omschrijving:  Nieuwbouw: opvang voor dakloze jongeren 

Fase:  Vooroverleg 

Planbespreking: ARK 3 – Eerste planbehandeling  

Bezoekers:  dhr. Eekel (architect), dhr. Schaap (aanvrager), mv. Diemen (procesmanager), en de 

beleidsmanager van de gemeente. 

 

Presentatie 

Het betreft een vooroverleg voor het plaatsen van een nieuw volume (bestemd voor een woongroep 

met begeleid wonen) ter plaatse van een te slopen gymnastieklokaal, gelegen naast een basisschool. 

Het gymnastieklokaal heeft aan twee gevels een lagere aanbouw waarin onder andere de entree.    

Het nieuwe volume, met een L-vormige plattegrond blijft binnen de bestaande bouwvlek en bestaat uit 

twee tot drie bouwlagen waarvan bij het hoge deel van de begane grondverdieping deels onder de 

grond ligt (souterrain). Hierdoor wordt in het langwerpige deel van het volume een splitlevel 

woonkamer gerealiseerd. Het volume heeft twee hoofdentrees: voor de woongroep ligt de entree in de 

oksel van het volume,  voor de appartementen net om de hoek van de kopgevel van het lange volume 

aan de Frieslandlaan.    



De gevels worden uitgevoerd in metselwerk waarin een parcellering is verwerkt: kleine kleurnuances 

geven de ordening van het gebouw aan, aldus de architect, waarbij de donkere vlakken iets dieper in 

de gevel liggen. De gevels aan de binnenkant van de U-vorm, ter plaatse van de gang (boven en 

beneden) worden voorzien van houten gevelbekledingen. De hoofdentrees krijgen een kleuraccent.   

Aangezien het volume gelegen is op de erfgrens, zijn met name aan de kopgevels aan de buitenzijde 

van het volume kleine en hoog geplaatste ramen toegepast. (Gezien de doelgroep zijn teveel invloeden 

van de buitenwereld niet wenselijk.)   

 

De commissie constateert dat er gekozen is voor een volume met een heldere structuur en kan op 

hoofdlijnen akkoord gaan met de aanvraag. Zij vraagt aandacht voor de voornamelijk ‘blind’ 

uitgevoerde muur grenzend aan het schoolplein. Deze mag meer kwaliteit krijgen. Tevens ziet zij 

graag een tekening met de landschappelijke inpassing tegemoet.  

 

 

Gonnetstraat 26 

Omschrijving: Interne aanpassingen, nieuwe entree en verwijdering trap 

Fase:  Omgevingsvergunning   

Planbespreking: ARK 2 – Tweede planbehandeling (derde ?) 

Bezoekers:  geen  

 

De commissie merkt op dat het hier gaat om ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de eerdere 

vergunning. Het voorliggende bouwplan geeft echter onvoldoende zicht op de overige wijzigingen in 

het plan en verzoekt daarom om inzicht in de overkoepelende ontwerpvisie op het monument met 

dakopbouw, waarin de aanpassingen gestalte zullen krijgen.  

Op voorhand geeft zij aan dat de noodzaak van het slopen van de vluchttrap, die deel uitmaakt van het 

monumentale karakter van het gebouw, onvoldoende wordt aangetoond.   

De aanvraag wordt aangehouden.  


