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Bezwaar tegen voorgenomen wijzigingen aan het AMAC-gebouw aan het Stationsplein 2 te Schiedam
Schiedam, 8 augustus 2021.
Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad van Schiedam,
De Historische Vereniging Schiedam heeft via de plaatselijke pers vernomen dat er plannen zijn gemaakt het
AMEC-gebouw aan het Stationsplein grondig te wijzigen en op te hogen. Ook hebben wij gelezen dat de
Gemeenteraad heeft ingestemd met het wijzigen van het betreffende bestemmingsplan om deze veranderingen
mogelijk te maken.
Wij maken hierbij bezwaar tegen de wijze waarop de plannen voor het AMEC-gebouw zijn uitgewerkt
De HVS is van mening dat het maken van woningbouwplannen in leegstaande gebouwen in principe een
positieve ontwikkeling kan zijn. Bij gebouwen met een hoge erfgoedwaarde moet, naar onze mening, de
bestaande cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten daarbij bewaard blijven.
Het kantoorgebouw uit 1962-63 is in 2011 beschreven en gewaardeerd in in het rapport De wederopbouw in
Schiedam 1940-1965, Deel 2, waarbij een foto ervan zelfs op de voorpagina prijkt.
Het gebouw is ontworpen door het Schiedamse architectenbureau Spruyt en Den Butter, die ook ontwerpers
zijn van o.a. de Grensflat, de winkels en woongebouwen langs de Mr. Nolenslaan en de aula op de Beukenhof.
In bovengenoemd rapport is het AMEC-gebouw een hoge erf-goedwaarde (3,6) toegekend en is de aanbeveling
gedaan het op te nemen in de lijst van gemeentelijke monumenten.
Uit de nu gepresenteerde verbouwingplannen wordt een deel van het gebouw gesloopt en met ca. 10 meter
verhoogd. De architectuur van het gebouw wordt hierbij grondig gewijzigd zodat er van de oorspronkelijke
verschijningsvorm weinig meer resteert.

AMEC-gebouw in 1963

Gebouw na fuctiewijziging, plan 2021

Ons dringende verzoek is dan ook om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument en er bij de
planvorming voor zorg te dragen dat het karakter en de architectonische uitwerking en verhoudingen van het
bestaande gebouw in essentie behouden blijven. Een ophoging behoort daarbij naar onze mening tot de
mogelijkheden, indien deze toevoeging als een zelfstandig element herkenbaar is. Vergelijkbaar is hierbij de
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toevoeging van een extra bouwlaag op het gemeentelijke monument ‘De Nieuwe Maaskant’ aan de Schiehaven
te Rotterdam.

De Nieuwe Maaskant, Rotterdam
Als bijlage is aan deze brief is toegevoegd pagina o2 uit het rapport De wederopbouw in Schiedam 1940-1965,
Deel 2.
Met de meeste hoogachting, mede namens de Werkgroep Historische Bebouwing,

Sjaak Meijer, bestuurslid van de Historische Vereniging Schiedam.
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Schiedam, Centrum
Beschrijving bouwwerken uit Wederopbouwperiode ( 1940 – 1965)
Straat + huisnummers
Gebouwtype
Bouwsysteem / materialen

Jaar van ontwerp / bouw
Architect / ontwerper
Opdrachtgever bouw
Gebruik na oplevering / heden
Archief inventarisnummers
Cultuurhistorische waarde:
Architectuurhistorische waarde:

Ensemblewaarde:
Gaafheid:
Zeldzaamheid:
Waardestelling:
Aanbevelingen:

o2

Stationsplein 2
Verzamel-kantoorgebouw
Betonskelet met ronde kolommen op een stramien van 7,20 m. Gevelbanden van prefabbeton goten. Tussen deze goten verticale verzinkt stalen Montan-profielen h.o.h. 1,80 m.
met rondom één houten (basralocus) horizontaal deel. Alle gevels op de verdiepingen
hebben de oorspronkelijke verzinkte stalen puien.
1962 / 1964
Architecten- en Ingenieursbureau Spruyt en den Butter b.i. (ontwerp den Butter)
N.V. Gemeenschappelijk Eigendom en Esso Nederland N.V.
Initiatiefnemer: D. Baron, aannemer te Schiedam
Kantoor / staat leeg
GAS: T. 338 inv.nr 89 doss.nr. 1963/140 en inv.nr. 103 doss.nr. 1964/199
Het gebouw is van belang in het licht van de ontwikkeling van het stedelijke karakter en de
stedelijke functie van het Stationsplein als deel van het centrum van Schiedam. (3)
Een goed en zuiver voorbeeld van de zakelijk-functionalistische stijl van na 1960 van de
Schiedamse architecten Spruyt en den Butter. De verdiepingen hebben een open en
transparant karakter door de puien rondom. (4)
Belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit van het Stationsplein als stedelijke ruimte.(4)
Het exterieur van het gebouw is in originele staat met o.a. de oorspronkelijke kozijnen,
gevelbanden en entreeluifel. (4)
Voorbeeld van een verzamelkantoorgebouw in functionele stijl (3)
Het gebouw heeft een hoge erfgoedwaarde (3,6)
Aanwijzing tot gemeentemonument
Bij renovatie de stalen kozijnen en gevelraster handhaven en de restanten van de later
toegevoegde zonwering verwijderen. Het gebouw in zijn oorspronkelijke kleurstelling
herstellen met inbegrip van de zwart-glazen borstweringen (nu overschilderd).
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