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HET PLESMANDUIN OP DE GRENS VAN EEN REDELIJK COMPROMIS

In maart van dit jaar heeft Impact Vastgoed plannen voor nieuwbouw op het Plesmanduin
laten zien. Die plannen zijn besproken in de ledenvergadering van de wijk in april. Daar
werd duidelijk dat een torenflat onacceptabel is! En nieuwbouw moet ook qua uitstraling
passen in de wijk: geen glazen balkons aan de buitenkant!
De Plesmancommissie heeft steeds benadrukt dat nieuwbouw niet hoger mag zijn dan
het monument, dat er een goede aansluiting moet zijn aan bestaande bebouwing, en dat
parkeren zoveel mogelijk onder de grond moet.

In juli heeft Impact Vastgoed een nieuw ontwerp gepresenteerd aan de
Plesmancommissie. De contouren van dat ontwerp zijn te zien op de volgende maquette:

In dit ontwerp is de sprank als uitgangspunt genomen. Die sprank wordt geflankeerd door
een poortgebouw van 35 meter hoogte. De andere delen van de nieuwbouw blijven onder
de nok van het monument.

De Plesmancommissie heeft zich verzet tegen dit ontwerp: de zogenaamde poorttorens
zijn ons inziens plompe voorzieningen in meer bouwmassa, maar volstrekt niet passend
in onze wijk. Ook de afstand van de nieuwbouw tot de Badhuisweg is onvoldoende.

Wij hebben in onze reactie aan Impact Vastgoed aangegeven hoe het eerdere ontwerp
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van architect Hofman verder ontwikkeld zou kunnen worden tot een aanvaardbare
compositie op het Plesmanduin. De volgende plattegrond geeft de contouren aan:

De gebouwen F, G en H hebben een karakteristieke afronding aan de grenzen van het
Plesmanduin. De afronding van gebouw G bestaat uit een ranke belvedère die boven de
boomtoppen uitkomt (hoogte ca. 35m+NAP).

Hierbij merken wij op dat wij in onze ideeën verder gaan dan door velen in de wijk als
wens en grens is aangegeven. Met name een toren die hoger is dan het monument, en
nieuwbouw die aanzienlijk hoger is dan de Saxofoon, zijn discutabel. Toch menen wij dat
onze ideeën voor verdere ontwikkeling soelaas kunnen bieden en - met een mooie
gevelarchitectuur - kunnen leiden tot acceptatie van omwonenden en de wijk.

Impact Vastgoed heeft in een gesprek afwijzend gereageerd op onze suggesties. Nu
Impact Vastgoed kennelijk niet open staat voor dit redelijk alternatief waarbij wij de
grenzen hebben opgezocht van wat mogelijk nog acceptabel zal zijn in de wijk, hebben
wij aan wethouder Revis verzocht het laatste gesprek in maart met Plesmancommissie
en Impact Vastgoed een vervolg te geven opdat duidelijkheid ontstaat over de
uitgangspunten en de verder te volgen procedure.

Op basis van eerdere reacties uit de wijk gaan wij ervan uit dat onze visie wordt gedragen
door de wijkbewoners. Maar wij staan open voor uw reacties. Die kunt u mailen naar
info@plesmancommissie.nl
 

Namens de Plesmancommissie,

Ben J.M. Giesen

Zie voor meer informatie de website :  plesmancommissie.nl
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