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Aan:  Gemeenteraad Afd: 

Van: Joke Jongeling-Rooth Afd: Ruimtelijk Beleid 

Onderwerp: aanvullende onderbouwing plan 
Beekpoort-Nazarethsteeg Datum: 04-03-2021 

Zaaknummer (indien van toepassing):  CONCEPT 

 
 
 
Dit bouwplan wordt op verzoek van het college van B&W en de raadscommissie Ruimte & 
economie opnieuw voorgelegd aan de commissie ter nadere onderbouwing van het 
positieve advies van 24 december 2020. De secretaris licht toe dat de commissie over het 
plan adviseert binnen de kaders van het (nog vast te stellen) bestemmingsplan en de door 
de gemeenteraad vastgestelde criteria van de Welstandsnota en het monumentenbeleid. 
Ter plaatse is sprake van een beschermd stadsgezicht waardoor het plan om advies wordt 
voorgelegd aan de commissie. De toetsing aan de welstandscriteria dient te gebeuren 
binnen de randvoorwaarden van het (nog goed te keuren) bestemmingsplan. 
 
Namens de initiatiefnemer wordt het plan, maar ook de recente geschiedenis van de 
locatie, toegelicht. De panden zijn al lang in eigendom van de familie. De mogelijkheden 
op deze locatie zijn zorgvuldig onderzocht, ook herbestemming van het pand Beekpoort 3. 
Helaas is de technische staat van het gebouw dermate slecht – o.a. geen fundering – dat 
een woonfunctie in het bestaande gebouw niet mogelijk is. In nauwe samenwerking met 
de gemeente, de stedenbouwkundige en de monumenten-welstandscommissie zijn de 
mogelijkheden van de plek onderzocht. Levensloopbestendige woningen in twee lagen met 
een plat dak zijn het meest gepast en gewenst. Op advies van de stedenbouwkundige is 
aansluiting gezocht bij de recente bebouwing aan de Beekpoort, ook omdat er geen 
visuele relatie is met de bebouwing aan de singel. 
 

 
 
De architect licht de gemaakte ontwerpkeuzes toe. Hij kiest voor een eigentijdse 
vormgeving. Qua footprint en massaopbouw is aansluiting gezocht bij de huidige 



 

 

bebouwing van tweeblok Beekpoort 1 en 1A en het hoekpand Beekpoort 3 met 
langgerekte bouwmassa. De hoekwoning heeft door de verspringing met raam zicht 
gekregen op de singel en is ook vice versa zichtbaar vanaf de singel. Voor de witte 
afwerking (geen witte baksteen, maar wit gekeimd) is gekozen als verwantschap met het 
hoekpand Bassin 13 en de recente bebouwing van de Beekpoort. De platte afdekking past 
qua typologie het best op deze locatie. Bij twee lagen met kap wordt de bezonning 
geschaad en wordt onnodige bouwmassa toegevoegd. Bovendien zijn er analogieën met 
jaren 30 architectuur. 
Als reactie op de opmerkingen die vorige week door de raadscommissie zijn gemaakt, zijn 
alternatieven ontwikkeld. 
 

 
 
Alternatief 1 is uitvoering geheel in rode baksteen met accenten in een donkere baksteen. 
 
 
(Alternatief 2: zie volgende bladzijde) 



 

 

 
 
Alternatief 2 heeft als referentie naar het bestaande hoekpand een witte afwerking en een 
verbijzondering van de metselverbanden als ondersteuning van de architectuur. De hoek 
met doorgetrokken luifel is een extra accent op de hoek.  
 
Advies van de monumenten-welstandscommissie  
 
 Nadere onderbouwing van het plan van 24 december 2021 
De commissie heeft geadviseerd binnen de randvoorwaarden van het (nog vast te stellen) 
bestemmingsplan en getoetst aan de criteria van de door de raad vastgestelde 
welstandsnota.  
De commissie is van mening dat de bestaande karakteristiek qua rooilijn, footprint en 
massaopbouw voldoende wordt behouden. De woningen zijn goed individueel herkenbaar. 
Het plan vormt een positieve impuls op deze locatie. De toepassing van baksteen is 
passend voor deze situatie evenals de gekozen kleinschaligheid. De kleuren en materialen 
zijn zowel passend bij het ontwerp als in de omgeving. De hoofdvorm met platte afdekking 
voldoet aan het (nog vast te stellen) bestemmingsplan. 
 
 Variant 1 
Deze variant heeft niet de voorkeur omdat het hoekaccent minder tot zijn recht komt door 
het plan geheel in rode baksteen uit te voeren. 
 
 Variant 2 
Deze variant is nog een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het witte 
hoekaccent met doorgetrokken luifel versterkt het hoekaccent. Ook de metselverbanden 
zijn een passende verrijking en verbijzondering van de architectuur. Hierdoor wordt de 
verwantschap met de jaren 30 architectuur versterkt. Er was immers niet alleen 
traditionalistische vormgeving in die tijd, maar ook plat afgedekte, meer moderne 
architectuur. 
 
 
 


