
Inspraak Raadscommissie 3 december 2013, Rijnsburgerblok

- Voorzitter, dank voor gelegenheid tot inspraak voor HVOL
- Compliementen voor B&W, veel waardering dat er eindelijk wat 
substantieels lijkt te gebeuren in het Stationsgebied
- vanuit HVOL gezien is de relatie met de de binnenstad uiteraard 
cruciaal: aantrekkelijke, harmonische toegang tot het historisch centrum, 
maar geen concurrentie mèt het centrum
- in dat licht: we zijn ingenomen met de reductie van het winkelbestand 
tot 20% van het eerder geplande en met het type detailhandel waarop 
thans gemikt wordt. 
- ingenomen ook met meer dan een verdubbeling van de woonruimte 
t.o.v. eerdere plannen. Het kan een mooi woongebied worden.
- grote vraagtekens bij blijvend grote ruimte gereserveerd voor kantoren: 
gelet op een leegstand die niet alleen conjunctureel lijkt 

Vormgeving:
-de "sokkel" van het Rijnsburgerblok lijkt een goede oplossing voor 
een aansluiting bij de bestaande bouw aan de Stationsweg en kan een 
goede entree naar de binnenstad geven 
-  Om die aansluiting goed te krijgen zou wel de nodige variatie 
in de gevel van die sokkel moeten komen, meer nog dan in het 
gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. De vormgeving moet zo zijn 
dat er een natuurlijke overgang ontstaat naar de binnenstad met zijn 
kleinschalige architectuur. Schaal, ritme, maatvoering, materiaalkeuzes 
naast de bruin-rode baksteen, hier ligt een uitdagende architectonische 
opgave voor het DO.     
- De drie torens van de eerste fase: die zijn in het Uitvoeringsbesluit 
massiever, minder slank, lomper dan in de eerdere plannen. Massiever 
ook dan beloofd was. Meer blokken dan torens. De woonblokken hebben 
door verspringende gevels nog iets speels, de kantoortoren staat 
bovenop de sokkel als een ware reus, een kolos. 
- De in het Uitvoeringsbesluit getoonde voorbeelden van gevelbekleding 
van de torens maken een harde indruk. Een zo harde uitstraling lijkt 
geen goede buurman van de historische stad. In het Voorlopig Ontwerp 
wordt gesproken over ‘lichte, glazige torens”. Mooi! Maar dat is niet de 
indruk die beklijft als je het VO verder doorneemt. Daar zou nog eens 



kritisch naar gekeken moeten worden.
- De torens liggen ook minder ver terug t.o.v. de sokkel dan in het 
Stedenbouwkundig plan. Waardoor ze zich ook meer opdringen aan het 
straatbeeld van de voetganger en fietser. Dit is een achteruitgang tov 
de eerdere, sterke stedenbouwkundige visie. Visueel bestaat het risico 
dat het verschil tussen hoogbouw en sokkel straks vooral wordt bepaald 
door een verschil in materiaalkeuze. Dat zou niet zo mogen zijn.
- De breedte en diepte van de torens beïnvloeden ook de zichtlijnen 
vanuit diverse hoeken, inclusief die vanuit de historische binnenstad. 
Als er geen zichtlijnen tussen de torens doorlopen, ontstaat vanaf een 
afstand het beeld van een gesloten blok boven de thans bestaande 
laagbouw. Wat krijgen we straks te zien vanuit bijvoorbeeld de 
Stationsweg? De Molenwerf? Of het Rapenburg? Wij adviseren de Raad 
te insisteren op goede 3D visualisaties.
Tenslotte
- De wind. De extra torens op het Stationsplein zullen extra 
windhinder voor voetgangers en vooral fietsers opleveren. Naar het 
stedenbouwkundig plan is windtunnelonderzoek gedaan. Advies: ook 
t.a.v. Rijnsburgerblok. Bomen zouden hier overigens een verzachtend 
effect kunnen hebben, zowel op straatniveau als op de sokkels/
daktuinen.
- De openbare ruimte: de inrichting van de openbare ruimte mag geen 
sluitstuk worden maar dient integraal onderdeel van het ontwerp te 
zijn. En daarbij kan er al vast over worden nagedacht hoe de bezoeker, 
komend vanuit het station, op een creatieve manier tot het besef wordt 
gebracht dat hij op het punt staat de drempel naar een prachtige 
historische binnenstad te overschrijden.

Afrondend
Ik citeer p.52 van het Stedenbouwkundig plan: “De maat van 
bouwblokken en openbare ruimten zal worden verkleind tot een maat die 
vergelijkbaar is met de historische binnenstad. De kleinschalige kwaliteit 
van straatjes en pleinen die in de binnenstad voorkomt wordt hierdoor al 
ervaren, direct na binnenkomst in het Stationsgebied.” 
Dat is heel erg ambitieus. Wij begrijpen zeer wel dat hoogbouw en 
grotere volumes nodig zullen zijn om de zaak financieel rond te 
krijgen. Maar kritisch zou moeten worden bezien hoe het VO en het 



DO dichter kunnen worden gebracht bij die belofte op p. 52 van het 
Stedenbouwkundig plan. 
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