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Inleiding

Met het vertrek van het Esdal Vakcollege uit de Oude 

Ambachtsschool en het aanpalende gebouwencomplex 

aan de Weerdingerstraat ontstaat een plek waar 

voor de toekomst een visie gewenst is. Enerzijds om 

vastgoedwaarde te behouden of te vergroten, anderzijds 

om een kader te maken voor gewenste ontwikkelingen. In 

onderhavig document wordt de visie verwoord en verbeeld. 

Het betreft uitgangspunten op hoofdlijnen die de basis 

vormen voor de verdere ontwikkelingen van dit gebied. Het 

gebied ligt vlakbij het station en deels langs de looproute 

van het station naar het centrum. Zoals overal was ook in 

Emmen de stationsomgeving in trek als woonplek voor de 

bovenlaag van de maatschappij en een gewilde locatie voor 

hotellerie en nieuw opkomende functies als scholen. 

Op deze plek heeft deze ontwikkeling dan ook 

plaatsgevonden, maar slechts in een deel van het 

plangebied. De bebouwing langs dit deel van de 

Stationsstraat wordt vanuit de cultuurhistorie grotendeels 

ook hooggewaardeerd. 

Aan de Weerdingerstraat en ook in de groene scheg 

tussen Stationsstraat en Boslaan zijn in de loop der tijd ad 

hoc grote volumes geland. Het gebied maakt daardoor 

vooral een rommelige indruk, doordat de bebouwing en 

openbare ruimte elkaar niet versterken. Voor een verdere 

ontwikkeling biedt dit perspectief. De locatie biedt een 

mogelijkheid om de rol op zich te nemen van schakel 

tussen station en centrum. En deze te versterken en de 

omliggende straten en openbare ruimte een eenduidig 

karakter te geven. 
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Plangebied en begrenzingen

Het plangebied is de locatie aan de westzijde begrensd door 

de oostwand van de Kolhoopstraat, aan de noordzijde de 

Weerdingerstraat, aan de oostzijde de oostelijke begrenzing 

van het scholengebouwcluster van het Esdal Vakcollege en 

het Stationsplein en aan de zuidkant de Boslaan.

Binnen het plangebied valt een deel van het bouwblok 

tussen de Stationsstraat en de Weerdingerstraat. De 

bebouwing is overwegend particulier eigendom. Langs 

de Weerdingerstraat bestaat de bebouwing voornamelijk 

uit een plint met stedelijke functies en met daarboven 

twee lagen wonen. Het oostelijke deel wordt ingenomen 

door een schoolgebouw. Langs de Stationsstraat bestaat 

de bebouwing uit een gevarieerde woonbebouwing, een 

horecagelegenheid en een schoolgebouw. Het profiel 

van de Stationsstraat wordt begeleid door een zware 

laanbeplanting.

De groene scheg tussen Stationsstraat en Boslaan is deels 

een soort plantsoen die allure geeft aan de gevelwanden 

van Boslaan en Stationsstraat. 
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Ontstaansgeschiedenis

Stationsstraat

Deze straat heeft haar oorsprong als route van de tramlijn 

van Emmen naar Erm, die van 1909 tot 1947 in gebruik 

was. Dit is ook een verklaring voor haar rechte verloop 

van het station naar de Hoofdstraat. Deze tramlijn was 

weer een aanvulling op de ontsluiting van Emmen via 

de NOLS (Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij) 

die een spoorlijn Zwolle-Delfzijl (later ook met aftakking 

naar Mairënberg) exploiteerde. Deze NOLS- lijn zou later 

onderdeel worden van het NS-lijnennet en is nu onderdeel 

van de concessie Vechtdallijnen, uitgevoerd door Arriva. Het 

huidige OV-knooppunt was dit toen dus ook al met zowel 

een spoorstation als een apart tramstation.

Zoals overal was ook in Emmen de stationsomgeving in 

trek als woonplek voor de bovenlaag van de maatschappij 

en een gewilde locatie voor hotellerie en de nieuw 

opkomende functie van scholen. We zien dan ook een 

mix van gebouwen verschijnen langs de Stationsstraat 

variërend van de ambtswoning voor de burgemeester 

tot burgerwoningen, hotels en scholen. Voor allen is 

de nabijheid van het NOLS-station reden van vestiging. 

Ondanks dat de gebouwen allemaal binnen hun 

eigen randvoorwaarden zijn ontworpen en een grote 

variatie kennen in stijl en omvang is toch sprake van 

een onderliggende samenhang. Deze ontstaat door 

de gemeenschappelijke onderliggende thema’s van 

representatie en respect.

In een recente cultuurhistorische analyse van Emmen 

Centrum Noord en de routing naar het station is de nog 

steeds aanwezige waarde van dit uitgangspunt nog weer 

eens bevestigd en hebben bijna alle panden, vanaf de 

voormalige burgemeesterswoning tot aan het station, 

een hoge cultuurhistorische en positief sfeerbepalende 

waardering gekregen. De beschreven rij gebouwen vormt 

tevens de noordelijke gevelwand van de groene driehoek 

die aan de zuidkant wordt begrensd door de Boslaan en 

als een soort groene wig de Emmerdennen verbindt met 

Emmen centrum. De ruimtelijke kwaliteiten van deze 

situatie worden in de huidige verkeerstructuur niet of 

nauwelijks benut.

Weerdingerstraat

Het gebouwencomplex van het Esdal Vakcollege aan de 

Weerdingerstraat is een invulling uit de jaren ’80 op een 

door sloop van de oorspronkelijke bebouwing verkregen 

terrein. De rechter belending is een restant van deze 

eerdere sfeer. De Weerdingerstraat is van oudsher één 

van de hoofdroutes in Emmen en verbindt haar met 

Weerdinge en het Veenkoloniale gebied. Ook vandaag de 

dag is zij nog steeds onderdeel van de ‘Centrumruit’, het 

hoofdverkeersafwikkelingssysteem van Emmen. De straat 

wordt gekenmerkt door veel dynamiek, zowel qua verkeer 

als in haar stedenbouwkundige ontwikkeling. Vooral de 

bebouwing langs de zuid-/oostkant heeft met horten en 

stoten schaalsprongen gemaakt. Hier is in de loop der tijd 

duidelijk sprake van verdichting en verstedelijking. 
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Architectonisch waardevolle bebouwing Stationsstraat

Bebouwing en eigendommen 

In het plangebied 

Vrijwel alle bebouwde percelen in het plangebied zijn in 

particulier eigendom. Slechts de schoolgebouwen langs 

de Stationsstraat en langs de Weerdingerstraat komen 

na vertrek van de gebruiker terug naar de gemeente. 

Ook het gat in de bebouwing aan de Weerdingerstraat 

is grotendeels in bezit van de gemeente Emmen. Het 

kantoorgebouw op de scheg tussen Stationsstraat en 

Boslaan is inclusief buitenruimte dan weer particulier 

instellingsbezit. 

De meeste gebouwen zijn van oudere datum en alle 

bestaan uit volumes met maximaal drie bouwlagen. Alleen 

de Oude Ambachtsschool is drie lagen met kap en toont 

zich ook als een kloek volume. De oudere bebouwing 

kent één a twee lagen met kap, de jongere vanaf de jaren 

’50 (op één woning na alles aan de Weerdingerstraat en 

kantoorgebouw op de scheg) bestaat in hoofdzaak uit drie 

laags volumes met een platte afdekking. 

De randen 

De Weerdingerstraat wordt aan de overkant bepaald door 

vrijstaande bebouwing van wisselende leeftijd. Naarmate 

de bebouwing jonger is, zijn de volumes groter en soms 

plat afgedekt. Meer richting het centrum is de bebouwing 

gemiddeld genomen jonger en vinden we behalve wonen 

meer andere functies als kantoor en detailhandel. Gezien 

de afname van de behoefte aan detailhandeloppervlak 

is een deel van de Weerdingerstraat in de gemeentelijke 

Centrumvisie aangemerkt als transformatiegebied. Dit 

houdt in dat er voor hier aanwezige centrumfuncties een 

passief stimuleringskader bestaat om te verplaatsen van 

deze aanloopstraat naar het echte centrum. 

Resultaat is een verkleuring naar wonen. 

De zuidelijke planbegrenzing is de gevelwand van de 

Boslaan. Het betreft hier een nog gave aaneenschakeling 

van (semi-)vrijstaande burgermanswoningen uit de jaren 

’30. Zij zijn een representatie van de erachter gelegen 

woonbuurt met dezelfde karakteristiek. Het hele gebied 

inclusief de gevelwand van de Stationsstraat, de groene 

scheg en deze buurt ademen sfeer en kwaliteit. De 

bebouwing op de scheg is hierin een functionele en 

esthetische dissonant. 

Als derde rand kan het voorgebied van het station worden 

benoemd. Dit gemeentelijk openbaar gebied verdient in zijn 

uitwerking een integrale benadering van het functioneren 

van de eraan en erop gelegen functies. Dit in combinatie 

met het belang van deze functies voor Emmen en de 

relatie daarvan met het centrum. Het valt echter buiten het 

plangebied.
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Analyse 
Verkeer en parkeren

Stationsstraat

De directe route door het plangebied is behoorlijk 

verkeersluw, en bestaat in hoofdzaak uit een voet- en 

een fietspad. Alleen voor aanliggende percelen is de 

Stationsstraat voor autoverkeer beschikbaar. Ondanks de 

ogenschijnlijk belangrijke routing van station naar centrum 

functioneert de fietsroute hier niet of nauwelijks als 

onderdeel van het totale fietsroutenetwerk in Emmen. Zij 

is logistiek feitelijk alleen een looproute tussen station en 

centrum.

Parkeren op voorterrein Oude Ambachtsschool

Weerdingerstraat

De Weerdingerstraat is hier onderdeel van de 

hoofdverkeersstructuur van Emmen. Dit geldt voor zowel 

het openbaar vervoer in de vorm van bussen, als voor 

particulier autoverkeer en vrachtverkeer, maar ook voor 

langzaam verkeer. Het straatprofiel kent dan ook een 

behoorlijk brede rijbaan, zijbermen en een vrijliggend 

fietspad/parallelweg aan beide kanten. 

Al het parkeren binnen het plangebied is particulier 

parkeren op privéterrein ten behoeve van het gebruik van 

de opstallen op het eigen perceel. 

Parkeren school Weerdingerstraat Parkeren bij kantoorgebouw vanaf de Boslaan

De parkeerdruk kan op deze manier worden gefaciliteerd 

maar is eigenlijk iets te hoog voor deze opzet. Het 

gebied kent buiten de schooluren geen extra routes 

voor voetgangers of langzaamverkeer. Alleen over het 

schoolterrein kun je tijdens schooluren oversteken van de 

Weerdingerstraat naar de Stationsstraat v.v. 
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Groenstructuur

De meest waardevolle groenstructuren bevinden zich langs 
de Stationsstraat in de vorm van een redelijk zware maar 
onvolledige laanbeplanting en het aanpalende groengebied 
als onderdeel van de scheg tussen Stationsstraat en Boslaan. 
Laatste gebied is matig onderhouden en voelt door de 
grote parkeerplaats bij het kantoorgebouw nog nauwelijks 
als een plantsoen, maar er staat niettemin een redelijk 
aantal deels waardevolle grote bomen op. Ook in de 
tuinen van de bebouwing langs de Stationsstraat zijn nog 
waardevolle restanten van tuinaanleg aanwezig alhoewel 
de verstening al ver is voortgeschreden. 

Ook de Weerdingerstraat kent een laanbeplanting, maar 
deze is wisselend van kwaliteit en onvolledig. Omdat 
de zijbermen bestaan uit gras en de voortuinen van de 
aanpalende bebouwing klein en deels versteend zijn, is de 
totale uitstraling armoedig en leeg. De ruimte tussen de 
gevelwanden wordt niet beleefd. Net ten oosten van het 
plangebied begint een openbare groenstrook die uitmondt 
in een fraai beboomde driehoek bij de Seinstraat. 
Waar aanwezig geven het groen en met name de bomen 
een extra kwaliteit aan de bebouwing en de kwaliteit van 
de openbare ruimte. 

Waardevol groen op de scheg en langs de Stationsstraat
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Herontwikkeling van de locatie Esdal Vakcollege aan 

de Weerdingerstraat en het naastgelegen, grotendeels 

braakliggende, terrein biedt mogelijkheden om aan te 

sluiten bij de bestaande stedelijke structuur waarbij ruimte 

wordt gegeven aan een programmatische aanpassing 

aan de actuele marktvraag. De grote maat tussen 

Weerdingerstraat en Stationsstraat biedt kansen om 

hier extra parkeren te maken voor omliggende functies 

en/of invulling te geven aan vergroening. De Oude 

Ambachtsschool is een gebouw dat na het verlaten door 

het Esdal Vakcollege terugkomt naar de gemeente. Het 

gebouw reageert thans functioneel nauwelijks op de 

Stationsstraat. Het brengen van dynamiek naar deze plek, 

het leven geven aan de route over de Stationsstraat en het 

opvangen van de blik vanuit het station zijn aspecten die 

bij een herontwikkeling moeten worden meegenomen. 

Ook het kantoorgebouw op de scheg tussen Boslaan 

en Stationsstraat communiceert nauwelijks met zijn 

omgeving. De materialisatie is hard en het gebouw 

gedraagt zich ten onrechte niet als een gast in een in 

potentie mooie groene kamer. De opgave is om hier 

functioneel en ruimtelijk gebouw en omgeving elkaar te 

laten versterken. 

Ondanks dat het gebied integraal wordt bekeken is het 

voor de ontwikkelingsmogelijkheden interessant om de 

plannen zo te maken dat een gefaseerde ontwikkeling per 

deelgebied onafhankelijk van elkaar plaats kan vinden. De 

uiteindelijke ontwikkeling en invulling van het plangebied 

is mede afhankelijk van planologische en milieutechnische 

aspecten. 

Stationsstraat

De centrale drager door het gebied is de Stationsstraat. 

Kenmerk van deze straat is dat er in het stuk binnen het 

plangebied veel bewaard is gebleven. Nu is dat niet altijd 

een pré, maar wel wanneer het een Stationsstraat betreft 

met de eerder beschreven kenmerken. De waardering voor 

dit ensemble zoals omschreven in de cultuurhistorische 

analyse Emmen centrum noord geeft hier ook blijk van.

 

“De Stationsstraat is één van de weinige straten in Emmen 

centrum waar gave ensembles met vrijstaande panden 

bewaard zijn gebleven, in voor de eerste helft van de 

vorige eeuw kenmerkende typen en bouwstijlen. Samen 

met de laanbeplanting, tuinen en hekwerken vormen ze 

een waardevol ensemble en een markante entree voor 

het centrum, vanuit het stationsgebied. Het ensemble 

heeft daarnaast een nauwe ruimtelijke relatie met de 

representatieve woonwijk ten zuiden van de Boslaan.” 

Versterking van deze sfeer door behoud van de 

bouwkundige korrelmaat en streven naar vergroening 

van de veelal zeer versteende voortuinen is de basis. Door 

deze sfeer door te zetten van de Hoofdstraat tot aan 

het Stationsplein kan zij zich ontwikkelen tot een groene 

allee tussen het OV-knooppunt met bus-en treinstation 

en het centrum. Uitgangspunt is dat het pand ‘Groothuis’ 

een horecabestemming houdt en de rest van de straat 

richting centrum particuliere bewoning blijft of de 

maatschappelijke bestemming houdt.

Visie

Op basis van de analyse is een visie voor het gehele 

plangebied opgesteld. Doel is te komen tot een 

samenhangende maar flexibele ontwikkeling waarbij 

de ruimtelijke invulling ontstaat vanuit de aanwezige 

kwaliteiten. Ze geeft een aanzet tot volgende initiatieven 

als onderdeel van een samenhangende ontwikkeling van 

heel Emmen centrum.

Visie plangebied

De inhoudelijke keuzes in de visie zijn gebaseerd op het 

aanpakken van de huidige zwaktes in het plangebied 

en het benutten van niet gepakte kansen. Door het 

hele gebied als een geheel te beschouwen kunnen de 

problemen en kansen die op verschillende individuele 

plekken en percelen spelen vanuit een visie op een hoger 

schaalniveau worden opgelost. 
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Weerdingerstraat

• De opstallen in gebruik bij het Esdal Vakcollege zijn 

ruimtelijk architectonisch niet interessant en kunnen 

worden gesloopt. De half verdiepte gymzalen kunnen 

wellicht een nieuw leven krijgen.

• Nieuwe invullingen bestaan programmatisch uit wonen en 

worden ontsloten vanaf de Weerdingerstraat. Er is sprake 

van losse gebouwen (minimaal twee) met doorzichten 

naar achteren. De maximale bouwhoogte is vier lagen. 

Vanuit het woonprogramma is de locatie geschikt voor 

bijzondere stadsappartementen met de verschijningsvorm 

van herenhuizen, oftewel ritme van naast elkaar staande 

panden, studentenhuisvesting en/of grondgebonden 

gezinswoningen. Alle bijfuncties als fietsenstalling, 

containerberging, e.d. zijn bij appartementen in het 

hoofdvolume opgenomen. Een galerijontsluiting is niet 

toegestaan. 

• De massauitdrukking is neutraal tot staand en aan de 

Weerdingerstraat heeft zij een kloeke uitstraling.

• Het voorterrein is een voortzetting van de groenzone 

vanaf de Seinstraat.

• Bij de keuze voor studentenhuisvesting is een opzet 

met een centrale groene buitenruimte richting de Oude 

Ambachtsschool zeer voorstelbaar. 

• Parkeren vindt plaats in het binnengebied ontsloten vanaf 

de Weerdingerstraat.

• Waardevolle bomen worden bij de ontwikkelingen 

gespaard. 

• Noodzakelijke aanpassingen aan gegevenheden 

(waardevolle bomen en ondergrondse zaken) worden 

benut als een kans om de plannen in te passen op de 

locatie. 

• Aanwezige woon/winkelpanden aan de Weerdingerstraat 

ten westen van het gemeentelijke bezit en hoekpand 

Kolhoopstraat-Stationstraat binnen het plangebied liggen in 

een transformatiegebied. Gezien de krimpende tendens van 

het centrumgebied wordt verplaatsing van centrumfuncties 

naar het echte centrum passief ondersteund. Van de 

functionele invulling wordt verwacht dat dit volledig naar 

wonen zal verschuiven. 

Bebouwingsstructuur en programmatische aspecten

18 



Oude Ambachtsschool

• De Oude Ambachtsschool wordt herontwikkeld. Pro-

grammatisch wordt gedacht aan een multifunctionele 

dynamische invulling. Alleen wonen doet geen recht aan 

deze plek in de stad. De nabijheid van het station biedt 

kansen voor verschillende doelgroepen. Het gebruik 

dient bij te dragen aan de dynamiek van de stations-

omgeving en aan het versterken van de verbinding 

tussen het station en het centrum. De opgave is om een 

bruisende plek te crieëren waar studentenhuisvesting 

of andere woonvormen, onderwijs, werken, horeca, 

ontmoeten en ondernemen samen komen. Voorbeelden 

elders, als de Mariënburg Campus in Den Bosch en het 

voormalige ziekenhuis aan het Ariënsplein in Enschede 

laten zien dat dit haalbaar kan zijn: studentenhuisves-

ting, werkplekken voor start-ups en kleine bedrijven in 

een inspirerende omgeving. De klantgerichte functies 

zitten aan de voorzijde en worden via de hoofdingang 

ontsloten. De functionele integratie van café Groothuis 

kan een meerwaarde zijn in dit concept.

• Het pand heeft intrinsieke kwaliteiten gehad, maar 

een groot deel daarvan zijn bij eerdere verbouwingen 

teloorgegaan of afgezwakt. Het weer naar voren bren-

gen van deze kwaliteiten is de basis voor het ontwikkel-

plan. We hebben het dan over de heropening van de 

oorspronkelijke centrale binnenruimte, het terugbrengen 

van een heldere gangenstructuur, het verwijderen van 

verlaagde plafonds en voorzetwanden, het vervangen 

van de gevelkozijnen door geïsoleerde stalen kozijnen 

met een passende indeling en het herwaarderen van het 

oostelijke trappenhuis met glas-in-loodraam en van de 

entree aan de Stationsstraat. Het gebouw herkrijgt dan 

haar verfijning en stoere heldere indeling.

• De gevoeligheid van de plek stelt hoge eisen aan de 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van 

een herontwikkeling terwijl het huidige bouwvolume als 

maximum moet worden begrepen gezien de positieve 

kleinschaligheid van de buurpanden. Het pand dient vrij-

staand te zijn en ook als zodanig te functioneren.

• Het voorterrein van de Oude Ambachtsschool wordt 

ingericht als een door een laag muurtje omgeven tuin.

• De gebruiksmogelijkheden van buurpanden mogen 

niet worden geschaad en behoud van het cultureel 

charisma is passend bij een stationsgebied. De kleinscha-

ligheid van de rechter belending en de horecafunctie 

van de linker belending worden door de gemeente als 

gewenst en blijvend beschouwd en zijn gegeven ontwik-

kelingskaders.

• Alle bijfuncties als fietsenstalling, containerberging, 

brandtrappen, e.d. zijn in het hoofdvolume opgenomen. 

Een galerijontsluiting is niet toegestaan.

• Parkeren vindt plaats in het binnengebied ontsloten 

vanaf de Weerdingerstraat 
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Groenstructuur

• Waardevolle bomen worden bij de ontwikkelingen 

gespaard. 

• Het voorterrein van de ontwikkelingen aan de 

Weerdingerstraat is een voortzetting van de groenzone 

vanaf de Seinstraat. 

• De grote maat tussen Weerdingerstraat en Stationsstraat 

biedt kansen om invulling te geven aan vergroening. 

• De Stationsstraat ontwikkelt zich binnen het plangebied 

tot een sterk in het groen staande wandelallee met een 

door een volle laanbeplanting bereikte klassieke uitstraling. 

• Vergroening van de sterk versteende voortuinen langs de 

Stationsstraat wordt nagestreefd. 

• Groene scheg tussen Stationsstraat en Boslaan wordt 

opgeschoond tot een plantsoen met solitaire bomen. 

Verharding binnen dit gebied wordt geminimaliseerd, 

resterend parkeergebied omzoomd met beukenhagen. 

• Het voorterrein van de Oude Ambachtsschool wordt 

ingericht als door een muurtje omgeven voortuin. 

• Nieuwe parkeerverharding wordt waterdoorlatend 

uitgevoerd. 

• Langs de Boslaan wordt bij een reconstructie aan de 

kant van de huizen laanbeplanting aangebracht in de te 

verbreden zijberm tussen fietspad en rijweg. 

• Laanbeplanting langs de Weerdingerstraat wordt 

versterkt. 

• Zijbermen Weerdingerstraat worden ingeplant met 

bodembedekkers om maat en schaal te introduceren in de 

openbare ruimte. 
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Verkeer en parkeren

• In het openbaar gebied is geen mogelijkheid voor publiek 

parkeren. 

• De stedelijke voorzieningen/maatschappelijke functies 

evenals het wonen: parkeren op eigen terrein. 

• Het parkeren vindt in principe plaats in het binnengebied 

tussen Weerdingerstraat en Stationsstraat voor alle hierom 

gelegen functies. Met de eigenaren van de panden aan de 

Stationsstraat wordt overlegd of en zo ja hoe zij hierop, 

met hulp van de gemeente, willen inspelen. 

• Het parkeergebied t.b.v. het kantoorgebouw in de scheg 

wordt maximaal verkleind. 

• De verkeersroutes voor snelverkeer en fietsers lopen over 

de Weerdingerstraat en de Boslaan en hebben gescheiden 

rijbanen. 

• De Stationsstraat ontwikkelt zich binnen het plangebied 

tot een sterk in het groen staande wandelallee met 

een door een volle laanbeplanting te bereiken klassieke 

uitstraling.
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GGZ gebouw

• Het gebouw communiceert niet met zijn omgeving en 

blokkeert de visuele relatie tussen de gevelwand van een 

representatieve vooroorlogse woonwijk langs de Boslaan 

enerzijds en de Stationsstraat en het station anderzijds. 

Gedeeltelijke sloop van met name de vleugel langs de 

Stationsstraat, een vriendelijker gevelmaterialisatie en/of 

een kantoor-werk locatie die meer interactie heeft met haar 

directe omgeving zijn ontwikkelingen die de omgeving in 

ruime zin ten goede zouden komen, zie referentiebeelden. 

• Ter verbetering van de ruimtelijke werking wordt het 

omliggende plantsoen opgeschoond, parkeren zoveel 

mogelijk verkleind en vergroend. 

• De aanhechting gebouw – maaiveld zou uitdrukking 

moeten geven aan het te gast zijn van het gebouw in een 

plantsoen. 

Gebouw te gast op het maaiveld, 
horizontale lijnen dominant, gevel met diepte. 

Referentiebeeld GGZ-gebouw. Stationsstraat

• De inrichting van de Stationsstraat wordt op een 

eenduidige, heldere, rechte en logische manier uitgevoerd. 

Behoud van de bomen is uitgangspunt, aanvulling met 

gelijkwaardige exemplaren gewenst. Onnodige en 

verwarrende accenten zoals deze nu in het profiel en in de 

bestrating aanwezig zijn worden vermeden. 

• Deze route is zo autoluw mogelijk, autoverkeer is alleen 

mogelijk voor aanwonenden voor zolang zij nog geen 

achterontsluiting hebben per auto. Streven is te komen tot 

een wandelallee tussen de bomen van station naar centrum. 
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Referentiebeeld GGZ-gebouw. 

Beeldambities

De precieze programmatische invulling van de plek langs 

de Weerdingerstraat is niet bekend en flexibel. Belangrijk 

uitgangspunt is dat de programmatische invulling zich te 

allen tijde voegt naar de ruimtelijke en programmatische 

omgeving zoals die in de Centrumvisie is omschreven. De 

ambities bij de ontwikkeling van de Oude Ambachtsschool 

zijn bedoeld om haar heldere indeling, stoere verschijning 

en verfijnde detaillering terug te brengen. Voor het 

kantoorgebouw op de scheg zou gedeeltelijke sloop van 

met name de vleugel langs de Stationsststraat wenselijk 

zijn. Ook een vriendelijker gevelmaterialisatie en/of een 

functionele invulling die meer interactie heeft met haar 

directe omgeving zijn ontwikkelingen die de omgeving 

in ruime zin ten goede zouden komen. Om de gewenste 

kwaliteiten bij de ontwikkeling te garanderen is een aantal 

spelregels opgesteld om de kwaliteit van de bebouwing en 

de openbare ruimte te bewaken en tevens een zorgvuldige 

en passende overgang naar de directe omgeving te 

waarborgen. De spelregels zijn bedoeld om richting te 

geven aan de gewenste identiteit van de ontwikkeling en 

de vertaling ervan naar de uitstraling van de architectuur 

en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is verwoord en 

verbeeld middels de volgende ambities. 
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Bebouwing langs Weerdingerstraat

Positionering en oriëntatie

• Gebouwen dienen met de representatieve zijde op de 

openbare ruimte georiënteerd te zijn. Achterkantsituaties 

naar representatieve structuurdragers en de openbare 

ruimtes dienen voorkomen te worden.

• Er is sprake van losse gebouwen (minimaal twee) met 

doorzichten naar achteren. 

• De hoofdentrees en toegangen liggen aan de 

Weerdingerstraat en zijn duidelijk herkenbaar. 

• De woongebouwen of woningen staan in de 

voorgevelrooilijn van oostelijk gelegen buurpand. 

• Bij appartementen is sprake van een collectieve 

maaiveldinrichting. 

Massaopbouw, korrelmaat en schaal

• Er is sprake van losse gebouwen (minimaal twee) met 

doorzichten naar achteren. 

• De maximale bouwhoogte is vier lagen. 

• Alle bijfuncties als fietsenstalling, containerberging, e.d. 

zijn bij appartementen in het hoofdvolume opgenomen. 

• Een galerijontsluiting is niet toegestaan. 

• De massauitdrukking is neutraal tot staand en aan de 

Weerdingerstraat heeft zij een kloeke uitstraling 

• Bij een appartementengebouw is het gebouw ook een 

ontwerplaag, het gebouw is geen 

afleesbare vermenigvuldiging van eenheden in de breedte 

en hoogte 

• Massaopbouw is vrij maar conceptueel, de compositie van 

massa’s ademt rust, ritmiek en beheersing. 

Architectonische uitwerking

• Elk gebouw heeft een eigen herkenbare architectuur en 

materialisatie. 

• Eigentijdse architectuur met gebruik van natuurlijke 

basismaterialen zoals glas, hout, baksteen en beton met 

terughoudend kleurgebruik. 

• Bij toepassing van duurzaamheidsmaatregelen maken 

deze integraal onderdeel uit van het architectonisch 

ontwerp (zonnepanelen, infiltratie, grasdaken, groene 

gevels etc.). 

Vogelvlucht van de morfologie
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Beeldambities parkeren
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Stadsvilla’s met individuele uitstraling

Afsluitende dakverdieping

Integratie van architectuur en vergroening

Dynamische straatgevel

Referentie beeldambities langs Weerdingerstraat
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Subtiele en rijke ritmiek van balkons en erkers. Gebouwen en buitenruimte versterken elkaar in woonsfeer

Woningen maken middels grote balkons contact met vergroend binnengebied Variatie binnen strenge ritmiek
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