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Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan
Zevenkamp en Nesselanden, dat de gemeenteraad
van Rotterdam op 6 maart 2014 heeft vastgesteld,
is voor de commerciële ruimte de bestemming
Centrum bepaald. De voor deze bestemming
aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bij de bebouwingsnormen zijn voor het gehele
gebied waarop het bestemmingsplan van
toepassing is onder meer omschreven:

c.

Er worden 3 commerciële ruimtes aangeboden zoals op de verkooptekening
is aangegeven. De ruimtes hebben de volgende afmetingen:
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Commerciële
ruimte 1

Commerciële
ruimte 2

Commerciële
ruimte 3

396 m² BVO

449 m² BVO

378 m² BVO

376 m² GO

421 m² GO

358 m² GO
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Detailhandel
Horeca
Kantoor
Maatschappelijk
Voorzieningen van openbaar nut
Parkeergarages
Wonen
Voorzieningen behorende bij
genoemde bestemmingen zoals
bergingen, stallingsruimte etc

 etailhandel is uitsluitend mogelijk op
d
de begane grond tot een maximum van
10.000 m² BVO
d. horeca is uitsluitend op de begane grond
mogelijk tot een maximum van 1.200 m² BVO
e.	maatschappelijke voorzieningen op de
begane grond tot een maximum van
15.000 m² BVO
f.	
kantoren zijn uitsluitend toegestaan op
de 1e verdieping, met een maximum
van 750 m² per vestiging.
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Afwerking
Commerciële ruimte 1

Plattegronden

Op de hoek van het gebouw ligt
commerciële ruimte 1, grenzend
aan de commerciële ruimte 2. De
ruimte heeft een oppervlakte van
ca. 396 m² BVO met een mogelijkheid
om een entresol in te laten bouwen
ter grootte van ruwweg 178 m² BVO.
In de langsgevel en in een kopgevel
zijn aluminium kozijnen voorzien
diverse deuren met beglazing.

 e belangrijke afmetingen zijn weergegeven in de plattegronden.
D
In de praktijk kan het voorkomen dat er kleine maatafwijkingen zijn.
Tegen de plafonds zijn in alle ruimtes diverse voorzieningen aangebracht
ten behoeve van de bovenliggende woningen. Het is niet mogelijk om
hierin gaten te boren of schroeven aan te brengen. Op de tekeningen
zijn die belangrijkste voorzieningen aangegeven.

De ruimte heeft twee vloerpeilnivo’s.
Het lage deel ligt 1.55 m onder het
hoge deel dat qua hoogte nagenoeg
aansluit op de openbare buitenruimte.

In commerciële ruimte 1 is er een mogelijkheid om een tussenvloer als
entresol te maken, zoals op de tekeningen aangegeven. Hiervoor zijn
momenteel geen voorzieningen meegenomen in de betonnen kolommen.
De constructeur die betrokken is bij het project kan desgewenst de
benodigde informatie verstrekken over de bevestigingsmethode, de
benodigde voorzieningen, de maximale belasting, etc. Bij de constructieve
berekening van de kolommen is rekening gehouden met een lichte
vloerconstructie.

Commerciële ruimte 2
Commerciele ruimte 2 ligt tussen
commerciële ruimte 1 en de
hoofdtoegang van de bovenliggende
woningen. De ruimte heeft een
oppervlakte van ca. 449 m² BVO.
In tegenstelling tot ruimte 1 heeft
deze ruimte een gelijkliggend
vloerpeilnivo dat nagenoeg aansluit
op de openbare buitenruimte. Aan
de achterzijde heeft de ruimte een
uitgang naar het parkeerterrein.
Deze uitgang kan dienst doen
voor bevoorrading.

Commerciële ruimte 3
Aan de andere zijde van de
hoofdentree van de woningen
ligt commerciële ruimte 3. De
ruimte heeft een oppervlakte van
ca. 379 m² BVO. In de voorgevel zijn
twee kozijnen waarin dubbele deuren
zijn aangebracht. Beide deuren
kunnen toegang tot de ruimte geven.
Ook deze ruimte heeft een uitgang
naar het achter het gebouw gelegen
buitenruimte.
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De drie commerciële ruimten worden opgeleverd in een zgn. casco
uitvoering. Dat betekent dat de koper zelf en voor eigen rekening de
mogelijkheid heeft om de afwerking en indeling van de ruimte naar
eigen wens, smaak en behoefte kan doen. Op verzoek van de koper
kan de aannemer een prijsopgave doen voor de wensen in inrichting
en/ of afwerking.

Ten behoeve van de bovenliggende woningen is er vanuit gegaan dat
de commerciële ruimtes normaal verwarmd worden.

Meterkasten in de
commerciële ruimtes

In alle commerciële ruimten zal een zgn. warme meterkast worden
geplaatst. Een warme meterkast is een meterkast waar, naast
de mogelijkheid om elektra, water en internet/ telefonie, de
stadsverwarming is ingevoerd. In de commerciële ruimte 1 is tevens
een zgn. koude meterkast (zonder de stadsverwarming) geplaatst.
De meterkasten worden casco opgeleverd. De aansluitingen van
de NUTS-bedrijven zijn aangevraagd. Voor aanvraag van de levering
van energie en water is de koper overigens zelf verantwoordelijk.
Samengevat:
• Commerciële ruimte 1: Warme meterkast(stadsverwarming)
en koudemeterkast (2x mantelbuis van erfgrens tot meterkast
tbv Stedin en KPN/ Reggefiber).
•	
Commerciële ruimte 2 en 3: gecombineerde meterkast met
stadsverwarming en mantelbuizen tbv Stedin en KPN/ Reggefiber.
Leidingen van Eneco warmte (w.o. stadsverwarming) lopen door
de commerciële ruimtes. Deze leidingen moeten 24/7 bereikbaar
zijn voor Eneco in geval van nood.
De meterkast wordt afgesloten met een houten meterkastdeur.
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Afwerkingsniveau

Vanaf de invoeren van de energiebedrijven in de meterkast staat het
de koper vrij om het leidingwerk aan te (laten) laten brengen.
Voor alle duidelijkheid, het staat de koper vrij om haar eigen installatie
voor elektra, water en internet/ telefonie) aan te (laten) brengen.

Parkeerplaatsen

Er zijn 2 parkeerterreinen achter het gebouw. Het kleine parkeerterrein
biedt plaats voor 12 auto’s. Op het grote parkeerhof zijn in
totaal 64 plaatsen beschikbaar.
Er zijn vooralsnog 6 parkeerplaatsen gereserveerd voor de 3 ruimtes.

De wanden en de plafonds worden niet nader afgewerkt.
Achtereenvolgens:
De vloeren van de commerciële worden geleverd zonder een afwerking.
Aangezien een zekere isolatiewaarde tussen de onderliggende kelder/
kruipruimte dient te worden gerealiseerd worden de benodigde
isolatieplaten los geleverd.

Commerciele ruimte 2:
- parkeerplaats met index A5 (kleine parkeerhof)
- parkeerplaats met index 638 (grote parkeerhof).

Commerciële ruimte 1 heeft 2 afgedopte vuilwaterafvoer aansluitingen
in de onderliggende ruimte.
Commerciële ruimte 2 en 3 hebben beide 1 afgedopte vuilwaterafvoer
aansluiting in de onderliggende keldergang.

Commerciele ruimte 3:
- parkeerplaats met index A11 (kleine parkeerhof)
- parkeerplaats met index 639 (grote parkeerhof).

Deze aansluitingen zijn aangesloten op het openbaar riool.

De parkeerplaatsen zijn te koop voor € 6.000,- von. per stuk.

In de voorgevel wordt een aluminium vliesgevel met dubbele
openslaande deuren toegepast, zoals het op de tekening is aangegeven.

Entresol in commerciële
ruimte 1 (optie)

In de constructieve berekeningen is meegenomen dat de entresolvloer
kan worden opgebouwd uit een staalconstructie met daarop
staalplaatbetonvloeren, met een totaal eigengewicht van 6,0 kN/m2
(inclusief afwerkvloer en verlaagd plafond).

LAKEFRONT
TOWER
A11

Veranderlijke belastingen


12PP

De lagere vloer van commerciële ruimte 1 kan een maximale belasting
van 5,0 kN/m2 dragen(as 40-44). De hogere vloer van commerciële
ruimte 1 kan een maximale belasting van 8,8 kN/m2 dragen(as 39-40).

A5
A3

De optionele entresolvloer kan een maximale belasting van 5,0 kN/m2
dragen, bovenop het berekende maximale eigen gewicht van 6,0 kN/m2
(incl afwerkvloer en verlaagd plafond).

639 638 637

De vloer van commerciële ruimte 2 en 3 kan een maximale belasting
van 8,8 kN/m2 dragen.
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Gevelpuien
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Rioolaansluitingen

Commerciele ruimte 1:
- parkeerplaats met index A3 (kleine parkeerhof)
- parkeerplaats met index 637 (grote parkeerhof).
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