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III STRUCTUURPLAN:
* Sleutelfactoren haalbaarheid
* Organisatorisch model
* Ruimtelijk model
IV UITWERKING DEELASPECTEN:
* Monument
* Eetcafé
* Buitenruimte
* Energiebesparing, Duurzaam en Toegankelijk
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I CONTEXT:
Aanleiding
Werkwijze
127 jaar Poortgebouw
Creatieve Stad
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INLEIDING.... DE AANLEIDING

WERKWIJZE

Het is al ruim 22 jaar geleden dat het Poortgebouw is verbouwd, met een
zeer laag budget dankzij de zelfwerkzaamheid van de toenmalige bewoners,
in samenwerking met de Gemeente Rotterdam.
Sinds 1984 huurt de Vereniging Poortgebouw het gebouw.
Gedurende die 22 jaar hebben meerdere generaties de 30 eenheden met
gemeenschappelijke voorzieningen bewoond. Zij hebben initiatieven ontwikkeld op creatief, kunstzinnig, ambachtelijk, media (-technisch) en maatschappelijk gebied. Bewoners kiezen voor het Poortgebouw om de mogelijkheden die de ruimte en de collectiviteit hen biedt: mogelijkheden die in de
huidige woningmarkt moeilijk te vinden zijn. Om dat in stand te houden én
betaalbaar, wordt van de bewoners veel inzet gevraagd: de Vereniging die
het pand huurt en beheert en doorverhuurt aan haar leden, draait helemaal
op de vrijwilligers voor het binnenonderhoud en de administratie. De
eigenaar / verhuurder is verantwoordelijk voor de buitenzijde (casco) en
incasseert maandelijks een vast bedrag, zonder risico van (mutatie) leegstand.
Het Poortgebouw is in deze opzet uniek in Rotterdam.

Om een visie voor de toekomst van het Poortgebouw te ontwikkelen heeft
de Vereniging Poortgebouw met architectenbureau Tussen Ruimte ontwerpateliers georganiseerd en andere adviseurs ingeschakeld.
In de ateliers werd al snel duidelijk dat ʻPoortgebouwʼ moet worden opgevat
zowel als (monumentaal) gebouw én als (creatief woon-werk) collectief; elk
met bijzondere eigenschappen die goed bij elkaar passen. Dat impliceert
dat niet alleen wordt nagedacht over een ruimtelijk model, maar ook over
een organisatie model. Belangrijk in de ﬁlosoﬁe van de Vereniging is dat
beiden voldoende ﬂexibiliteit bieden voor invulling door de bewoners zelf.
Ook als het beheer van het pand verder professionaliseert, blijft de unieke
directe betrokkenheid een uitgangspunt: dat vraagt inzet en meedenken van
de toekomstige huisbaas, én van de toekomstige bewoners.
Op grond van rijke ervaringen van de afgelopen 26 jaar willen de bewoners
nu naar een model toe werken, waarin de gemeenschappelijkheid van het
wonen en de combinatie wonen-werken blijft bestaan. Door meer ruimtelijke en juridische scheiding aan te brengen tussen wonen en werken, en
de creatieve activiteiten die nu verspreid door het gebouw plaatsvinden te
bundelen, kan de woonkwaliteit beter worden en kunnen de andere activiteiten meer open staan voor het publiek en meer uitstraling krijgen. Daarnaast wordt dit een middel voor huurdifferentiatie en een toekomstgerichte
exploitatie.

De verbouwing 1982-84 is inmiddels ﬁnancieel afgeschreven. De kunststof
ramen zijn aan het einde van hun technische levensduur. De eigenaren hebben het casco-onderhoud verwaarloosd. De huidige eigenaar wil renoveren
en is van mening dat dit alleen rendabel is als het gebouw verhuurd kan
worden als luxe kantoorruimte.
De Vereniging Poortgebouw denkt hier anders over en constateert dat deze
woonvorm nog steeds in een behoefte voorziet. Een alternatieve locatie voor
het collectief is vooralsnog niet aangeboden. Daarom was de Vereniging
genoodzaakt om de plannen juridisch aan te vechten. Zij acht uitvoering van
casco-onderhoud met behoud van de collectieve woonvorm mogelijk en ziet
hierin een kans om daarnaast de broedplaatsfunctie versterken.

Toekomst Poortgebouw december 2006

Het inhoudelijk en organisatorisch concept dat de Vereniging samen met
haar adviesgroep uitgewerkt heeft is door Tussen Ruimte weergegeven in
een ruimtelijk model. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de
investering en een rekenmodel voor exploitatie van het Verenigingsdeel.

De Vereniging wil met dit visiedocument laten zien dat renoveren met
bewoners wel degelijk een haalbare optie is.
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127 JAAR POORTGEBOUW

1879

GEBOUW

BEWONERS

Eerste van twee geplande Poortgebouwen opgeleverd,
Ontwerp: Architect JSC van de Wall

Hoofdkantoor Lodewijk Pincoffs’ Rotterdamsche Handelsvereniging

Poortgebouw wordt bezit Gemeente Rotterdam.

Rotterdamsche Handelsvereniging failliet. Pincoffs vlucht naar America

1880 - 1896

Nederlandsch - Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij

1896 - 1901

Holland Amerika Lijn

1889 - 1950

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

1901 - 1978

Medewerkers Dienst Handelsinrichtingen / Havenbedrijf Rotterdam

1910 - 1937

Een tweede kleiner Poortgebouw t.o. bestaande

1932

Poortgebouw als “lokalen + woonhuis” geregistreerd bij Havenbedrijf

1932 - 1967

Directie Havenbedrijf Rotterdam

circa 1950

Originele portalen gesloopt voor verkeer

1977 - 1979

B&W plan voor een Eroscentrum + protestacties van buurt

Leegstand

1980

3 okt gekraakt

ROK /Rotterdams Overleg Kraakgroepen

1980

herbestemming tot jongerenhuisvesting

1982 - 1984

verbouwing voor groepswonen onder HVAT regeling

1984

Ondertekening huurcontract met GWR

1986
1990
1994
1997
2001
2004
2004 - 2006

1982 Oprichting (Bewoners)Vereniging Poortgebouw

26 jaar lang heeft het Poortgebouw een vrijplaats voor internationale
kunstenaars, musici, studenten en mensen uit vele andere beroepsgroepen
Poortgebouw wordt Rijksmonument
geboden. De bewoners delen niet alleen een gebouw maar ook een
Start bouw Kop van Zuid, gas wordt stadsverwarming
levenswijze: gezamenlijk problemen aanpakken, kennis en kunde delen,
elkaar inspireren en elkaar bijstaan. De Vereniging Poortgebouw heeft een
GWR geprivatiseerd als WBR
ontmoetingsplaats gecreeërd voor maatschappelijke, culturele en politieke
bomen gekapt en tuin Poortgebouw gesloopt ivm herinrichting kade
discussies en activiteiten waar anders in Rotterdam geen ruimte voor zou
bestaan. Over de jaren hen groeide in deze groep ruime kennis over wonen
WBR verkoopt gebouw aan projektontwikkelaar de Groene Groep voor
en werken als groep, het uitvoeren van culturele activiteiten en zelfbeheer€ 450.000 de grondstenen voor een toekomstig Poortgebouw als woonplek en
Groene Groep stuurt huuropzegging omdat zij in het Poortgebouw luxe- kan- broedplaats.
toren wil ontwikkelen
Rechtszaak tegen de Groene Groep
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Werkgroep Toekomst Poortgebouw
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PLEK IN DE CREATIEVE STAD
Het Poortgebouw is een uniek knooppunt in een rijke variatie van plaatsen.
Die vormen samen een regenboog.
Onderling bestaan vruchtbare relaties
van groei en experimenteren.
De Creatieve Stad heeft dit brede
scala nodig.
Elke plek heeft zijn eigen publiek.
Poortgebouw wil hierin een duidelijker
plek innemen en meer
samenwerkingen aangaan.
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II UITGANGSPUNTEN:
ZELFBEHEER
GROEPSWONEN

BROEDPLAATS

BETAALBARE WOONRUIMTE
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A. GROEPSWONEN

B. BROEDPLAATS
C. BETAALBARE WOONRUIMTE
D. ZELFBEHEER
Groepswonen is voor de bewoners onlosmakelijk verbonden met het
samen uitvoeren van activiteiten, zoals koken, studeren, repeteren voor een
voorstelling, gezamenlijk onderhoud en administratie, of maatschappelijk
betrokken activiteiten, in en buiten het pand. Binnen de woonvereniging
kunnen informele en wisselende subgroepen bestaan voor verschillende
taken en activiteiten.
De woonvereniging Poortgebouw zal in de toekomst bestaan uit 15 tot 20
personen met verschillende achtergrond, beroep en cultuur. Ze zijn actief in
de regio Rotterdam, zowel binnen als buiten het Poortgebouw. Nieuwe leden
worden gekozen door de bestaande leden, op basis van de kwaliteiten die
zij kunnen inbrengen ten opzichte van het geheel. Hierdoor zijn de bewoners altijd met elkaar bekend en in contact. Zij weten elkaar te vinden voor
initiatieven en activiteiten.
Een gezamenlijke inspanning kan faciliteiten mogelijk maken die voor
individuen niet haalbaar zijn, zoals inkoop van ecologische etenswaren,
een goed uitgeruste werkplaats of het leasen van een professionele wasof kopieermachine. In veel gevallen levert dit ook mileuwinst op.

Ruimtelijke vertaling

Het gemeenschappelijk gebruik van keukens, sanitair, de toegangen,
huiskamers etc. bevordert het karakter van groepswonen. Daarom is er
gekozen voor onzelfstandige wooneenheden.
In het nieuwe concept is er ruimte voor ±20 eenheden op de verdiepingen,
waarvan ± de helft in de torens is gesitueerd.
Per 3-5 eenheden is er gemeenschappelijke sanitair, toiletten
(minimaal volgens de norm in de bouwverordening Rotterdam)
en daarnaast een ʻontbijtkeukenʼ.
De centrale grote eetkeuken/huiskamer bevindt zich op zolder, met een
directe verbinding naar de verdiepingen via de wintertuin. De ruime zolder
biedt bovendien de mogelijkheid voor activiteiten met een grotere groep,
zoals vergaderingen, repetities en feesten.

De woongroep was, is en blijft de drager van het Poortgebouw als een
levendige plek in Rotterdam. De 24-uurs aanwezigheid van bewoners heeft
een positieve invloed op de sociale veiligheid van de Stieltjesstraat en de
Poort, die ook van belang is voor de buurtbewoners.
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A. GROEPSWONEN

B. BROEDPLAATS

C. BETAALBARE WOONRUIMTE
D. ZELFBEHEER
Broedplaats betekent ruimte bieden aan creativiteit met innovatief karakter
waarvoor (nog) onvoldoende economisch draagvlak bestaat.
In de afgelopen 25 jaar heeft het Poortgebouw ervaring opgedaan als
broedplaats functie voor de bewoners: kunstenaars, musici, studenten,
maatschappelijk betrokken professionals, enz. Deze visie ziet de term
ʻbroedplaatsʼ ruimer dan ʻwerkplekken voor kunstenaarsʼ en behelst ook
plekken voor uitwisseling en confrontatie met het publiek.
In Rotterdam, zeker in vergelijking met steden als Amsterdam, zijn er amper
broedplaatsen waar gebruikers niet bij voorbaat gedwongen zijn om puur
winstgericht te denken. Dit is dan ook een belangrijke reden om te streven
naar behoud en verdere uitbouw van de broedplaatsfunctie van het Poortgebouw. Per deﬁnitie vereist dit een laag kostenniveau. Daarom is de doelstelling vooral ruimte te verhuren aan kunstenaars, professionals, bedrijven
en organisaties voor wie betaalbaarheid een belangrijke
bestaansvoorwaarde is.
Het door een lagere huur (dan op de vrije markt) ʻbespaardeʼ geld kan direct
omgezet worden in bijvoorbeeld machines en dergelijke inventarissen, maar
ook in zorgvuldig onderzoek en verdieping in het vak, wat de mogelijkheid
tot snelle professionalisering geeft. De broedplaats Poortgebouw is daarmee
een plek waar de gebruikers zich kunnen ontwikkelen - de kwaliteit van
werk(en) wordt bevorderd. In die zin zijn bedrijven “niet commercieel”: men
vindt het kunnen werken/creëren naar eigen inzicht belangrijker dan het op
korte termijn maximaliseren van de opbrengst/winst.
Dat sluit niet uit dat voor bepaalde activiteiten marktprijzen gevraagd worden
om de opbrengsten te gebruiken voor verliesgevende en sociale activiteiten
(al of niet speciﬁek voor de buurt). Ook een concept waar werkruimten
subsidiabel gesteld zijn (zoals Rotterdamse Kansenzones) is denkbaar.
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Ruimtelijke vertaling

Het Poortgebouw is een gunstige locatie om experimentele creativiteit en
publiek bij elkaar te brengen. Het vormt een ontbrekende schakel in de
route Wilhelminapier (Las Palmas, Lantaren Venster, Nieuwe Luxor)-Villa
Zebra-Entrepot en is programmatisch een toevoeging aan het aanbod voor
de wijkbewoners en de stedelijke diversiteit op de Kop van Zuid.
Op de begane grond van nummer 38 (binnenhavenzijde) is ruimte voor 3
aparte bedrijfs-/werkruimten. Een van deze ruimten, met toegang tot bruikbare delen van de kelder, kan fungeren als geluidsstudio en oefenruimte.
Andere ruimten met broedplaatsfunctie in het Poortgebouw zijn gelegen
rond het monumentale trappenhuis van nummer 27 rivierzijde. Op de
begane grond het eetcafé, en op de eerste verdieping circa vijf ateliers of
bedrijfsruimtes, met gemiddeld 30 m2.
De ruimten in beide torens met directe toegang vanaf het trappenhuis kunnen afhankelijk van de vraag van het moment voor wonen of werken worden
gebruikt. Dit kan ook tijdelijke verblijfsruimte bevatten: bijvoorbeeld voor
bezoekende wetenschappers, “artists-in-residence” en/of sociale projecten.
De voordelen zijn hier de voor de hand liggende uitwisselingsmogelijkheden
met de broedplaats en de ondanks de tijdelijkheid van het verblijf zeker
gestelde huurinkomsten.
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A. GROEPSWONEN
B. BROEDPLAATS

C. BETAALBARE WOONRUIMTE
D. ZELFBEHEER

Goedkope (jongeren)huisvesting is een schaars goed en het aanbieden
daarvan blijft onderdeel van de statuten van de woonvereniging.
Zelfbeheer en groepswonen dragen bij aan de betaalbaarheid.
ʻBetaalbaarʼ wijst op de verhouding tussen de output en de input van
iedere bewoner voor de woonplek Poortgebouw: de betaalbaarheid wordt
(groten)deels gerealiseerd door het zelf uitvoeren van bijvoorbeeld
onderhoud en beheer.
De woongroep ziet het gemeenschappelijke gebruik van ruimte en voorzieningen niet als verlies van (woon)comfort, maar juist als belangrijke voorwaarde voor de gewenste vorm van (samen)leven. Lage woonlasten geeft
de bewoners meer keuze over de verdeling van zijn/haar energie ʻbudgetʼ.
Er blijft meer energie en ervaring over om deze te investeren in:

Ruimtelijke vertaling

De individuele kamers zijn allemaal ongeveer even groot: ± 28 m2. Hierin
zijn de entresols (slaapvloertjes) mogelijk waardoor toch voldoende eigen
ruimte wordt geboden. Enkele kleinere units van ±20 m2 zijn koppelbaar tot
2-persoonseenheid, of wonen met kind(eren).
Voorts levert de bewuste keus voor gemeenschappelijke voorzieningen
(sanitair, keuken) een besparing op ten opzichte van een verbouwing met
aanleg van zelfstandige wooneenheden.
Er is relatief veel gemeenschappelijke ruime, in het plan is gestreefd naar
meer efﬁciëntie zodat verhoudingsgewijs meer verhuurbare m2 ontstaan.
Voorbeeld is de inpandige ﬁetsenstalling uitplaatsen, en het situeren van
de centrale huiskamer in het middendeel van de zolder: daar mag volgens
bouwbesluit geen woonruimte worden gemaakt.
Door bij de renovatie te kiezen voor een optimale energiehuishouding kan
eveneens op de woonlasten bespaard worden. Dit is niet alleen verbetering
van de installaties maar ook de wintertuin, ligging van kamers, ventilatiemogelijkheden en het al dan niet verwarmen van verkeersruimten.

- Het welzijn van de woongroep en de broedplaats Poortgebouw;
- De kwaliteitsverbetering van zijn/haar werk en/of opleiding (in tegenstelling tot snelheids- en kwantiteitsgerichtheid) en;
- Sociale netwerk (denk aan zorg voor kinderen of oudere gezinsleden);
- On- of slecht betaald, maar voor het samenleven van een stad zoals
Rotterdam broodnodig (vrijwilligers)werk.
Door lage woonlasten in combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen
zijn activiteiten en mogelijkheden ook binnen het bereik van personen die
niet in staat zijn een (boven)modaal inkomen te verwerven.
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A. GROEPSWONEN
B. BROEDPLAATS
C. BETAALBARE WOONRUIMTE

D. ZELFBEHEER
Zelfbeheer kenmerkt zich door gemeenschappelijke besluitvorming en
probleemoplossing, transparantie en verdeling van verplichtingen,
verantwoordelijkheden en opbrengsten.
Zelfbeheer en samenwerken betekent uitwisseling van kennis en ervaring,
waarbij ieder zijn of haar eigen talent in kan brengen. Dit is een belangrijk
middel voor betaalbaarheid. Voor de woongroepleden van het Poortgebouw
is dit verplichtend in het huurcontract vastgelegd. De invulling wordt door
elke generatie bewoners opnieuw gedeﬁnieerd in het en/of huishoudelijk
reglement.
Het kwaliteitsniveau, het karakter en de indeling van wonen, werken, het
beheer en het onderhoud, maken deel uit van het zelfbeheer. Door de grote
invloed op de inhoudelijke aspecten van het wonen en werken ontstaat bij
de huurder een “eigendomsgevoel” die uiteindelijk de leefbaarheid van de
woonomgeving (buurt) ten goede komt.

Ruimtelijke vertaling

In éen van de ruimten van de woongroep wordt een beheerkantoor annex
bibliotheek ingericht. Nieuwe bewoners kunnen hier kennisnemen van de
geschiedenis van het gebouw en de vereniging.
De zolder leent zich voor de plenaire vergaderingen van de woongroep. De
Broedplaats zal hiervoor van de eigen faciliteiten gebruik kunnen maken.

De bedoeling is om een zekere synergie te creëren tussen wonen en
werken in het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een
deel van de broedplaats bij voorrang beschikbaar te stellen voor leden van
de woongroep die daar een eigen onderneming exploiteren, dans, muziek of
taallessen aanbieden of stedelijke discussies entameren. Daarnaast kan dit
worden gerealiseerd door het verrichten van werkzaamheden door woongroepleden ten behoeve van de programmering van activiteiten, exploitatie
en onderhoud van het gebouw.
Het zelfbeheer van Het Poortgebouw heeft per traditie een zo open en
democratisch mogelijke werkwijze, waarin minderheidsstandpunten niet
worden weggestemd maar gezocht wordt naar een oplossing die recht doet
aan de diversiteit van meningen en achtergronden.
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III STRUCTUURPLAN:
Sleutelfactoren
Organisatorisch model
Ruimtelijk model
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SLEUTELFACTOREN HAALBAARHEID
Investering/kostenposten:
- Aan (terug) koop prijs *)
- Verbetering situatie trillingen en verkeer
- (achterstallig) casco-onderhoud **)
- restauratie gevel
- vernieuwen ramen
- voorzieningen scheiden woongroep-broedplaats
- energiebesparende maatregelen
- nieuwe eisen t.g.v. woongroepverordening Rotterdam
- brandweereisen
- herinrichting buitenruimte
Uitgangspunt is ʻsober, doelmatig en duurzaamʼ en casco oplevering van de
individuele ruimten.
Opbrengsten:
De Woongroep respectievelijk broedplaatsverenigingen huren tegen lump
sum en bepalen of en hoe eventuele huurdifferentiatie binnen de ruimtes
gebeurt.
Alle mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid van bewoners om de kosten laag
te houden worden benut. Er wordt gezocht naar subsidies bijvoorbeeld voor
energiebesparing, restauratie en creatieve economie. Ook aan de relaties
van de broedplaats en creatieve opleidingen kan een bijdrage gevraagd
worden, bijvoorbeeld in de vorm van gegarandeerde afname van ruimte of
diensten.
*) De verkoop was in 2001 €450.000 In de tussentijd heeft de Groene Groep zeer beperkt
kosten gemaakt, en de volledige huur van de Vereniging ontvangen.
**) Het is niet bekend wat er met de onderhoudsreservering t.g.v. HVAT-regeling is gebeurd.
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PLANPROCES

Sleutelfactoren in het proces zijn:
Verloop hoger beroep: Dit kan nog jaren duren. In die periode mag het
Poortgebouw niet ontruimd worden.
Draagvlak en participatie bij de bewoners: Hiervoor is een werkgroep,
“Toekomst Poortgebouw” gevormd, die garandeert dat toekomstige
bewoners kunnen participeren in het planproces en er een gemandateerd
aanspreekpunt namens de bewoners is.
Nieuwe partner: De Vereniging is niet draagkrachtig genoeg om zelf renovatieplannen te kunnen realiseren, en ziet dit ook niet als haar kerntaak. Zij
is in onderhandeling met diverse potentiële vastgoed-partners, die de visie
van de Vereniging respecteert en bereid is om gebaande paden te verlaten.
Monitoren fundering en verkeer: Sinds het verwijderen van de portalen
over de Stieltjesstraat is er niet gemeten aan mogelijke schade door
trillingen en aanrijdingen. Ook worden scheuren niet gemonitoord.
Hierdoor kan een zinvolle aanpak voor de fundering niet worden bepaald.
Bouwvergunning: (Achterstallig) Casco-onderhoud is niet vergunningplichtig, tenzij het wijzigingen aan functie, gevel of constructie betreft. De
toepassing van het bouwbesluit is wat betreft een bestaand en bijzonder
gebouw als het Poortgebouw altijd lastig. Afspraken met bouwtoezicht over
welke onderdelen worden getoetst en hoe dat gebeurt, kunnen het planproces verbeteren en versnellen.
Monumentenvergunning: Deze is vereist voor een bouwvergunning. Het
gaat hier om meer dan het oppoetsen van friezen, consoles en plafonds. In
overleg met Welstand zal een ontwerp gemaakt worden dat recht doet aan
de geschiedenis en architectuur van het Poortgebouw.
Gebruiksvergunningen: Er is geen strijdigheid met het bestemmingsplan
en met verdere professionalisering kan ook worden voldaan aan
bijvoorbeeld horecavergunningen. In het plan is rekening gehouden met
beperking van de overlast en het vergroten van de leefbaarheid.
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ORGANISATIE MODEL
De relatie tussen de huurder en de eigenaar van het pand bestaat in het
contract en jaarlijks overleg tussen corporatie en beheerstichting. De
(beheers)stichting draagt zorg voor de technische en administratieve zaken.
Anderzijds waarborgt ze de exploitatiezekerheid van de vastgoedeigenaar
(woningbouwcorporatie). Het dagelijks bestuur van het pand is in handen
van de woongroep -en broedplaatsverenigingen.
Leden van de woongroepvereniging en van de broedplaatsvereniging
hebben zitting in het bestuur van de beheerstichting, naast eventuele
onafhankelijke (externe) leden. Deze stichting zou ook het reilen en zeilen
van het Poortgebouw aan de geformuleerde doelstellingen kunnen toetsen.
De afvaardigingen van de verenigingen binnen het stichtingsbestuur is een
waarborg dat de stichting het pand niet zomaar omvormt.

Het organisatiemodel voorziet in een juridische scheiding van beheer en
gebruik. Ook het gebruik als woonruimte en het gebruik als broedplaats
worden organisatorisch gescheiden. Om de voor- nadelen van beide vormen zo goed mogelijk te gebruiken kiezen wij voor een combinatie van de
juridische vormen Stichting en Vereniging(en).
In schema ziet dit er als volgt uit:

WONINGBOUWCORPORATIE
(eigenaar)
casco onderhoud
ﬁnanciering (etc)

In dit schema is tot uiting gebracht dat de woongroepvereniging als eenheid
geldt en zijzelf de opvolging van leden regelt, alsook de huur-inning bij de
leden. Voor gebruikers van het broedplaatsgedeelte geldt hetzelfde.
De woongroep en broedplaats verenigingen regelen met de individuele
leden ook zaken als interne administratie, communicatie naar ʻbinnenʼ en
ʻbuitenʼ en beheer.

BEHEERSSTICHTING

huurt van eigenaar, contractant nutsbedrijven
overig onderhoud
verhuur aan woongroep en broedplaatsengebruikers

WOONGROEPVERENIGING

BROEDPLAATSENVERENIGING

int huur van leden
huisregels, opvolging leden
regelt gemeenschaaplijke taken
BEWONER

BEWONER

BEWONER

gebruiksregels
gemeenschaaplijke faciliteiten
voordracht invulling

MUSICUS

BEWONER &
KOK EETCAFE
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BEDRIJF

KUNSTENAAR

De exacte taakverdeling tussen de organisatie-onderdelen en de wijze
waarop de synergie gestalte krijgt, worden uitgewerkt in overleg met de
nieuwe partner en gebruikers.

SPREEKUUR

BUURT
ORGANISATIE

PAG . 14

RUIMTELIJK MODEL
KENMERKEN:
- scheiden woongroep-broedplaats
- handhaven dubbele toegang
- verbinding beide trappenhuizen (vluchtroute)
- ﬂexzone aan trappen: units met wisselbestemming
- toevoegen interne trap woongroep naar
zolder “theatic” = hart van de woongroep
- noord-zuid orientatie benut voor situering ruimten
- beide zijden begane grond open naar straat
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IV UITWERKING
DEELASPECTEN:
Monument
Eetcafé
Buitenruimte
Duurzaam, Toegankelijk
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MONUMENT
uittreksel databank
Rijksdienst voor Monumentenzorg
Rijksmonument nr. 46873
(inschrijving 16-10-1986)
bouwjaar 1879
Architect: J.S.C. van de Wall
Opdrachtgever: Rdamse Handelsvereeniging
Markeringspunt in door Pincoffs begonnen ontwikkeling van havenbedrijf en
handel, door verschijningsvorm en door situering op 1 der havenhoofden.
Stijl: Eclectisch, Romaans gëinspireerd, baksteenbouw met voor periode
kenmerkende decoraties:
De boogvormige vensters hebben een geproﬁleerde gepleisterde lijst
gedragen door halfzuilen met badkapitelen en onderaan een gepleisterd
fries met bladmotief in relief.
Volume: 2 dwarsstaande vleugels van 4 bouwlagen onder pannen
schilddaken; baksteen op natuurstenen plint,
Noordvleugel 2 vensterassen, zuid drie, overigens gelijk gedetailleerd:
- omlopende geproﬁleerde gepleisterde cordonlijsten: boven de plint en
tussen 1ste en 2de bouwlaag
- gepleisterde blokken in de rondbogen boven BG-vensters
- geproﬁleerde gepleisterde lijst gedragen door halfzuilen met badkapitelen
op de eerste en deel 2de verdieping.
- en onderaan een gepleisterd fries met gestileerd bladmotief gevat in ruiten,
respectievelijk tondi.
- gekoppelde rondboogvensters gescheiden door lisenen en uitkragend dmv
rondboogfries op derde verdieping.
- hoeken derde verdieping geaccentueerd door 6-kantige afgeknotte
hoektorentjes op natuurstenen consoles
- afgesloten met omlopend gepleisterde rondboogfries en kroonlijst
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In de onderdoorgang aan beide zijden 3 toegangen met geproﬁleerde
rondboogvorm lijst, de middelste met stoep.
Verbindingstuk 2 bouwlagen onder schilddak met:
- aan beide zijden een middenrisaliet breed 3 vensterassen
- fronontachtige kroonlijst met
- gepleisterde boogfriezen over 1 vensteras voortgezet aan
beide zijden van de lisenen onder de rechte gekorniste kroonlijst
- midden: gepleisterde tondo met vierpas

GEDIFFERENTIEERDE AANPAK
Exterieur:
- Restauratie metselwerk en decoraties gevels
- Herstel indeling boogramen, vervangen kunststof door proﬁlering
dichter bij oorspronkelijke.
- Handhaven toegevoegde ramen 50-er jaren: technisch verbeteren
met behoud oorspronkelijk aanzicht
- Herstel toegangsdeuren en stoepen
Interieur:
- Handhaven indeling en structuur van de torens (vleugels)
- Herindeling middendeel dat recht doet aan transparantie
- Restauratie oorspronkelijke trappenhuizen
- Inventarisatie en herstel nog aanwezige details, deurlijsten plafonds enz
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PODIUM & EETCAFE POORTGEBOUW:
Het verbindende element en gezicht van de broedplaats is het eetcafé. Dit
bestaat nu al voor bewoners en vrienden, maar voldoet niet aan de eisen
voor een publieke gelegenheid. Een grote wens van de bewoners is om dit
te professionaliseren en toegankelijk te maken voor publiek.
Op de begane grond van nummer 27 (rivierzijde) is ruimte voor een
bedrijfskeuken, en een (ﬂexibel) podium. De luxueuze hoogte van vijf meter
laat het toe een vide aan te brengen voor extra vloerruimte voor het café.
In de zomer kan -wanneer vergunning wordt verleend - een terras op de
kade of op de rivier zelf worden gemaakt.

DAGMENU:
ontbijt: tegen kostprijs voor daklozen
lunch: gezonde broodjes en onbespoten fruit voor gerechtsambtenaren
diner: dagschotel voor de poortgebouw vrienden
latenight: jamsessie “with special guests on stage”.

Hiermee wordt de omgeving aantrekkelijker en krijgt het Poortgebouw meer
binding met de buurt. Het eetcafé behoudt het informele en ecologische
karakter en wordt een zelfstandige onderneming met horecavergunning.
Het biedt werk aan woongroep- en buurtbewoners.
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BUITENRUIMTE:
TUIN
Op dit moment beschikken de bewoners niet over een buitenruimte. Toch
willen de bewoners heel graag groen in hun omgeving en willen zij graag de
mogelijkheid tot tuinieren. Bij het herinrichten van de Maaskade is door de
deelgemeente bruikleen toegezegd voor een deel van het trottoir grenzend
aan het Poortgebouw. Wanneer het eetcafé wordt verplaatst, wil de
Vereniging van deze toezegging gebruik gaan maken, en een terras en
speelplek voor kinderen inrichten.
FIETSENSTALLING
Aan de Landtong-zijde: voorzieningen afgesloten, voor de 20 bewoners, aan
de Maaszijde: open ʻkort parkerenʼ voor bezoekers van het eetcafé en de
broedplaats. De ﬁetsen staan nu in het pand, wat niet alleen lastig is (gezien
de hoge stoep) maar ook verhuurbare m2 in beslag neemt. In het ontwerp
voor de stalling kan ook een nieuwe, mooie, plek voor de huisvuilcontainer
worden geïntegreerd. Net als het pand en de tuin kunnen deze voorzieningen door de Verenigingen worden beheerd.
WINTERTUIN
Als alternatief kan een “wintertuin” worden gemaakt; een brede onverwarmde gang die op de tweede verdieping de trappenhuizen met elkaar
verbindt en daarmee ook een belangrijk ontmoetingsplek van de woongroep
wordt. De binnentuin levert een bijdrage aan de energiehuishouding en het
binnenklimaat en kan een groot deel van het jaar gebruikt worden om er te
zitten, te tuinieren of te werken.
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ENERGIEBESPARING EN DUURZAAM BOUWEN

TOEGANKELIJKHEID

Voor de renovatie en het beheer willen de bewoners de wisselwerking
tussen techniek en gebruik centraal stellen om het energieverbruik omlaag
te brengen. Er is momenteel veel tocht en warmteverlies, verouderde
radiatoren en schakelingen. Renovatie is een kans voor besparing en
comfort. Van plant tot energieprotocol, ondersteund door computergestuurde
schakelingen.

Interieur:
- Handhaven brede gangen, dorpelloos
- Herstel lift, alle ruimtes bereikbaar vanuit lift
- Oriëntatiemogelikheden voor slechtzienden
- Gebruiksvriendelijke bediening installaties
- Rolstoeltoilet in broedplaats en in woongroepdeel (toilet-douche combi)

Ontwerptechnische eisen daarvoor zijn:
- gemeenschappelijke ruimtes aantrekkelijk voor verblijven
- groepering sanitair met korte leidingen
- wintertuin, ventilatielucht voorverwarmen
- zonlicht (en individuele zonwering) in de kamers
- daglicht in gangen

Exterieur:
- Uitloop voordeur veilig voor kinderen
- Toegang Eetcafe middels hellingbaan,
hiermee kan tevens de lift worden ontsloten

Energietechnische maatregelen:
- warmtewisselaars
- schilisolatie: binnenzijde en daar waar het effect heeft (wonen, dak, ramen)
- verwarming (stadsverwarming voor Lage temperatuur Systeem, vloerverwarming)
- warm water (close-in boilers in ontbijtkeukens, (nok)zonneboilers)
- stroomgebruik (protocol, sluimerstand, plek schakelaars, sensoren,)
- stroomopwekking (windturbines in de schoorstenen, PV, getijdenstroom)
Andere maatregelen voor duurzaam bouwen:
- hemelwateropvang; voor spoeling toiletten
- hergebruik bouwmaterialen en recyclebare materialen toepassen
- duurzame materiaalkeuze: vlasisolatie, PE/PPC in plaats van PVC,
Europees (FSC) hout
- afvalscheiding: een hygiënische, gebruiksvriendelijke en centraal
gelegen voorziening bieden; tevens verbeteren opstelplaats containers.
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BIJLAGEN:
Plattegronden
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FIETS

FIETS

TUIN / TERRAS

PANTRY
REPRO
VOORZIENINGEN
BP1 ± 30 m2
POORTGEBOUW
CAFE & PODIUM
± 100 m2

TOILET
KEUKEN
GROEP
BP2 ± 30 m2

TRAP NAAR WOONGROEP

HOOFD
ENTREE

ROELSTOEL
TOILET

CAFE /
HOOFD
ENTREE

OEFENRUIMTE IN KELDER
M/V WC
BP3 ± 50 m2

LIFT
HORECA
KEUKEN
± 30 m2

BEGANE GROND
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ONTBIJTKEUKEN
BP6 ± 30 m2

W4 ± 30 m2

ENTREE
WOONGROEP

FLEXIBELE UNITS
W16 / BP9
± 50 m2

EERSTE VERDIEPING
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WOONGROEP
BINNENTRAP

W3 ± 35 m2

W2 ± 30 m2

W1 ± 30 m2

BP7 ± 35 m2

WC / DOUCHE / KEUKEN

WC / DOUCHE / WASKAMER

WOONKAMER / W17
± 30 m2

BP5 ± 20 m2

ENTREE
BROEDPLAATS

ENTREE
WOONGROEP

LIFT

BP4
± 30 m2

ONTBIJTKEUKEN

WC / DOUCHE / WASKAMER

W10 ± 30 m2

W9 ± 30 m2

W5 ± 33 m2

WOONGROEP
BINNENTRAP

W8 ± 35 m2

W7 ± 30 m2

W6 ± 30 m2

KEUKEN / W19
± 35 m2

WC
DOUCHE

ENTREE
WOONGROEP

ENTREE
WOONGROEP

FLEXIBELE UNITS
W18 / BP10
± 50 m2

TWEEDE VERDIEPING
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WG KANTOOR
ARCHIEF
± 20 m2

LIFT

ARTIST IN
RESIDENCE
± 30 m2

W15
± 30 m2

DOUCHE /
WASKAMER

THEATIC
BERGING

W12 ± 40 m2
WOONGROEP
BINNENTRAP
WC /
DOUCHE

W14
± 30 m2

WC

WC

THEATIC
KEUKEN
± 22 m2

THEATIC
± 150 m2

ENTREE
WOONGROEP

ENTREE
WOONGROEP

LIFT
W13
± 50 m2

ZOLDER
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W11
± 30 m2

