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Geacht college, 

 

  

Op 30 november 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijzigingen van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften: 

Ter goedkeuring van de commissie en/of Bureau Monumenten dienen: 

- een proefopstelling van de nieuwe kozijnen gemaakt te worden; 

- proefstukken van de nieuwe kleurstelling opgezet te worden.  

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. 

 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Het plan 

Het plan is om de als woongebouw ontworpen Ungerpleinflat -die thans een 

kantoorfunctie heeft- te restaureren, verbouwen en weer een woonfunctie te 

geven. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn: 

- het creëren van vier appartementen per bouwlaag (in plaats van de 

oorspronkelijke indeling met twee woningen per laag); 

- het toevoegen van een inpandige/afsluitbare buitenruimte (wintertuin/loggia) 

per woning; 

- het realiseren van woonprogramma op de bovenste verdieping en de begane 

grond;  

- het vervangen van de kozijnen en wijzigen van de vensterindeling; 

- het treffen van verduurzamingsmaatregelen (isolatie, installaties). 

 

De dertien bouwlagen tellende Ungerpleinflat (rijksmonument 524335) vormt 

samen met het naastgelegen bouwblok van vier lagen (rijksmonument 524334) 

het Ungerpleincomplex (complexnummer 524333). Dit werd in 1928-1932 

gebouwd als luxe appartementencomplex naar een Nieuw-Zakelijk ontwerp van 

architect J.H. van den Broek in samenwerking met H. Leppla. Het is van algemeen 

belang vanwege grote stedenbouwkundige, architectuur- en cultuurhistorische 

waarde, alsook van typologisch en beeldbepalend belang. Het complex neemt een 

belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de architect Van den Broek. 

Kenmerkend zijn de bakstenen gevels met horizontale vensterstroken, de 

schaduwwerking door verspringende geveldelen en een uitkragend dak op de 

bovenste verdieping. Het gevelbeeld van de flat is in 1986 sterk gewijzigd toen de 

oorspronkelijke stalen puien zijn vervangen door vlakke aluminium kozijnen met 

een andere indeling en detaillering. Het pand kreeg toen ook een kantoorfunctie, 

maar inmiddels staat het grotendeels leeg. 

 

Motivering  

Het is positief dat het voorliggende plan voorziet in het herstel van de 

oorspronkelijke woonfunctie. Dat daarbij een wijziging plaatsvindt van twee naar 

vier woningen per etage, is van ondergeschikte invloed. Dit kan ingepast worden 

binnen de bestaande hoofdstructuur waarbij de centrale zone met trappenhuis, 

liften en vluchttrap gehandhaafd blijft. Daarnaast zijn de woningplattegronden 

ingedeeld volgens de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten, zoals het plaatsen 

van de verblijfsruimtes aan de gevel en de positie van de binnenwanden op het 

hart van de kolom. Waardevolle onderdelen die niet in de nieuwe indeling zijn in 

te passen -zoals de paneeldeuren van inbouwkasten- zullen elders in het pand 

worden hergebruikt. 

 

Voor de extra woning op de twaalfde verdieping wordt een uitbouw met een plat 

dak aan het bestaande volume toegevoegd. Deze uitbouw voegt zich in de 

architectuur en heeft geen nadelige gevolgen voor het gevelbeeld.  
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Uit de stukken maak ik op dat er discussie is geweest over het realiseren van 

woonprogramma op de begane grond. Ik ben het ermee eens dat het handhaven 

van een kantoor- of winkelfunctie hier beter zou passen bij de oorspronkelijke 

opzet van het gebouw en het karakter van de plintzone. Echter, zoals de plint en 

buitenruimte nu zijn uitgewerkt is er voldoende sprake van een overgangszone 

tussen openbaar en privé en acht ik het acceptabel om ook hier woningen te 

realiseren. Bovendien is er kort na de oplevering ook al een periode is geweest 

waarin de begane grond in gebruik was als woonruimte. Dit laatste blijkt uit de 

aangeleverde bouwhistorische verkenning. Het is positief dat deze verkenning als 

onderdeel van de planvorming is opgesteld, evenals een opname van de 

bouwtechnische staat. 

 

Belangrijk aspect van het plan, met name voor het gevelbeeld, is het vervangen 

van de ramen en kozijnen. Oorspronkelijk waren de gevelopeningen in de 

buitenste schil voorzien van slanke stalen kozijnprofielen en die in de dieper 

gelegen geveldelen van houten kozijnen, ramen en deuren. Het is positief dat het 

plan uitgaat van het herstellen van dit oorspronkelijke beeld door de toepassing 

van slanke aluminium profielen en de oorspronkelijke raamverdeling. Dit is een 

verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Dezelfde puien worden -met 

twee naar binnen draaiende ramen- toegepast ter plaatse van de nieuw te maken 

loggia’s. Hierdoor is het maken van loggia’s slechts van beperkte invloed op het 

gevelbeeld.  

Voor wat betreft de kleurstelling van de kozijnen, ramen en deuren wordt het 

volgende voorgesteld: een zwartgroene kleur voor de ‘stalen’ (nu uitgevoerd als 

slank aluminium profiel) gevelkozijnen en crème-wit voor de pui van het centrale 

trappenhuis (eveneens in een slank aluminium profiel). De dieper gelegen houten 

kozijnen worden eveneens crème-wit en de entreedeuren in de buitengevel blank 

hout. Dit is afgestemd op de kleuren uit de bouwtijd en passend bij de 

omliggende bebouwing behorende bij het ensemble. Vanwege de grote impact die 

de indeling, detaillering en kleurafwerking van de kozijnen hebben op het 

gevelbeeld adviseer ik u om hiervan een proefopstelling ter goedkeuring te laten 

maken. 

 

De ramen worden voorzien van isolatieglas en aan de dichte delen van de gevels 

wordt een binnenvoorzetwand met dampdicht isolatiepakket toegevoegd. De 

woningen worden voorzien van mechanische ventilatie. Daarvoor worden op het 

dak twee luchtbehandelingskasten geplaatst. De vormgeving daarvan is erop 

gericht ze zo min mogelijk op te laten vallen. Tegen deze wijzigingen bestaan 

geen overwegende bezwaren. 

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl
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Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


