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Geacht college,

Bovengenoemde aanvraag voor het gedeeltelijk vernieuwen van De Trefkoele is op 8 maart 2013
voor advies binnengekomen bij de welstandscommissie.
De commissie adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het gebied ‘Woonwijken Wederopbouw’ in de welstandsnota van de gemeente
Dalfsen.
BEOORDELINGSKADER

De commissie constateert dat op zorgvuldige wijze invulling is gegeven aan de
vernieuwde Trefkoele. De architect is er zeer goed in geslaagd om samenhang en nieuw elan aan
het gebouw te geven zonder daarbij de bibliotheek te overschaduwen. De commissie
complimenteert alle betrokken partijen met dit ontwerp.
De vernieuwde Trefkoele is een treffend voorbeeld die de hogere architectuurambitie van de
gemeente Dalfsen daadwerkelijk waarmaakt.
BEVINDINGEN

De commissie wil wijzen op het vervolgproces waarin het gebouw daadwerkelijk tot stand gaat
komen en vraagt aandacht voor een aantal cruciale ontwerpuitgangspunten die bepalend zijn voor
de uiteindelijke kwaliteit. In tijden van met bezuinigingen kan het gevaar dreigen dat
beeldbepalende elementen sneuvelen. Daartoe vraagt de commissie aandacht voor de volgende
bepalende punten.
-

Door de grote schaal van het gebouw zijn de verdiept gelegen kozijnen cruciaal om
geleding, schaal en elan aan de gevels te verschaffen.
De zeer dunne detaillering van de glazen plint, in aansluiting op de glazen plint van de
bibliotheek is een zeer belangrijk ontwerpelement.
De terreininrichting is volledig mee ontworpen met het gebouw en is daarmee minstens zo
belangrijk als het gebouw. De commissie wil wijzen op het belang dat de architect
betrokken blijft bij de beeldkwaliteit van de buitenruimte en dat praktische overwegingen
niet tot afbreuk van deze belangrijke ruimte leiden.

De commissie wenst alle betrokken partijen succes bij de realisatie van dit bijzondere project.

De commissie concludeert dat het ingediende plan niet in strijd is met redelijke
eisen van welstand.
CONCLUSIE

Hoogachtend,

Drs. ing. D.H. Baalman, directeur
Namens deze, mr. ing. H.G.A.M. Verheyen, teamleider

