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TE KOOP 

Mezenstraat 4, Rotterdam          

          

 

      

         

Multifunctionele bestemming; 

o.a. clubgebouw, educatieve & maatschappelijk functies;  

nabij uitvalswegen & parken van Rotterdam – Zuid. 
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Omschrijving 

Dit vrijstaande pand is gelegen aan de rand van de Rotterdamse deelgemeente Charlois, zijstraat 
van de Dorpsweg, nabij kinderboerderij De Molenwei en het Zuiderpark. Het één laags 
gebouwde pand ligt in een rustige straat naast een notariskantoor en een kerk met 
parkeerplaatsen. Het autoverkeer heeft via de Dorpsweg een korte verbinding met de A15. Via 
de Wolphaertsbocht en de Pleinweg is het Zuidplein dichtbij en daarmee ook het regionaal 
openbaarvervoersknooppunt met de metro op de noordzuidlijn en tal van busbestemmingen in 
de regio. De locatie is uitstekend bereikbaar per auto/fiets, openbaar vervoer en voor 
voetgangers. 

Het pand is in 1978 in gebruik genomen en in 2008-2010 is het intern en extern grondig 
vernieuwd; nieuwe terreininrichting, goten, isolerend glas, schilder- en tegelwerk, nieuwe 
keuken, sanitair, alle verlichting, 110m2 harde vloerbedekking, zonwering, gordijnen en op maat 
gemaakte kasten. Het is mogelijk om een aantal auto’s op eigen terrein te parkeren. Het pand is 
technisch goed onderhouden, inclusief de installaties verkeerd het in zeer goede staat. De HR 
centrale combiverwarmingsketel is in 2013 geïnstalleerd. 

Het pand is geschikt voor maatschappelijke voorzieningen II; t.b.v. sociale, culturele, medische, 
educatieve, recreatieve of levensbeschouwelijke voorzieningen & openbare diensten. Het pand 
kan aangekocht worden als herontwikkeling- of beleggingsobject voor één of meerdere 
(huurder)gebruikers. 
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Kenmerken  

- Soort object  : Clubgebouw ’t Anker 
- Bouwjaar   : 1978 (onder architectuur gebouwd) 
- Vloeroppervlak  : begane grond ca. 142m² 
- Inhoud   : 510 m3 
- Perceeloppervlak  : ca. 326m² 
- Kadastraal   : Charlois, Sectie I, 724 
- Adres   : Mezenstraat 4, 3082 ZK te Rotterdam 
- Erfpacht   : Gemeente Rotterdam, canon á €4.000,- per jaar. 

Plattegrond begane grond  

Entreehal (19m²) naar grote zaal (63m²) en kleine zaal (21m²), zalen zijn samen te voegen door 
de vouwwand open te schuiven. Men heeft dan 1 grote zaal van respectievelijk 84m². Rechts van 
de entree treft u een garderobe en meterkast, tevens toegang tot 2 toiletten en de keuken (6m²). 
Vanuit de keuken kan men hapjes en drankjes serveren bij een afsluitbare balie. De CV ruimte is 
van buitenaf te bereiken en de grote zaal heeft een uitgang richting een bescheiden terras. 

Vigerend bestemmingsplan 

Het pand valt binnen het bestemmingsplan Oud-Charlois (onherroepelijk vastgesteld 11 
december 2008).   
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Bestemmingsomschrijving 

Onder maatschappelijke voorzieningen worden sociale, culturele, medische, educatieve en 
levensbeschouwelijke voorzieningen verstaan dan wel voorzieningen ten behoeve van de 
openbare dienst. Naast de vele schoolgebouwen en de kerk aan de Charloisse Kerksingel vallen 
onder andere het politiebureau (aan de Charloise Kerksingel), de bibliotheek en het wijkgebouw 
(aan de Clemensstraat) onder de bestemming “Maatschappelijke voorzieningen”. 

Binnen de bestemming “Maatschappelijke voorzieningen” is op grond van de Wet geluidhinder 
een nader onderscheid gemaakt naar de geluidsgevoeligheid van een functie. Scholen en 
medische voorzieningen zijn aangemerkt als geluidsgevoelig en hebben de bestemming 
“Maatschappelijke voorzieningen I”. Alle overige maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd 
met de bestemming “Maatschappelijke voorzieningen II”. 

De bestemming “Maatschappelijke voorzieningen I en II” beslaat het gehele perceel. Middels een 
bebouwingspercentage wordt aangegeven in hoeverre het perceel bebouwd mag worden. De 
maximale bouwhoogte wordt bij de bestemming “Maatschappelijke voorzieningen” altijd 
aangegeven in meters. 

Binnen het bestemmingsplan zijn geen vrijstellingsbevoegdheden omschreven. Voor een 
bestemmingswijziging zal hiervoor een (uitgebreide) omgevingsvergunning aangevraagd dienen 
te worden.  
 
Men mag het kavel voor 70% bebouwen (228m²) met een maximale hoogte van 10m1. 

Bijzonderheden 

- Het clubgebouw is zeer goed onderhouden extern en intern. 
- Het pand is onder architectuur gebouwd, open van structuur en heeft veel lichtinval. 
- Het gebouw leent zich voor meerdere doeleinden en is flexibel aanpasbaar. 
- Gehele pand is voorzien van centrale verwarming, bouwjaar HR combiketel ==> 2013. 
- Voorzien van ontruimingsinstallatie, rookmelders, blusvoorzieningen, noodverlichting. 
- Eventueel is aankoop in verhuurde staat bespreekbaar, overleg met huidige huurders. 
- Geen noemenswaardige vermeldingen m.b.t. de structuurvisie Stadshavens Rotterdam. 
- Oplevering in overleg. 

Vraagprijs 

De vraagprijs van dit object bedraagt € 200.000,- kosten koper (k.k.).  

Over de (ver)huur- c.q. beleggingsmogelijkheden kunt u met ons contact opnemen. 

Het pand wordt voor een aantal dagdelen verhuurt aan diverse partijen, de wens is uitgesproken 
om dit te continueren. 
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Contact 

Voor vragen over dit object en/of een bezichtiging kunt u contact opnemen met de heer Arjan 
van de Ruit verkopend makelaar|vastgoedadviseur van Reliplan BV.  

- Mobiel : 06 – 26997558 
- Email : a.vanderuit@reliplan.nl 

 

Bijlagen 

- Foto’s  
- Plattegrond 
- Kadastrale gegevens  
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Bijlage foto’s                
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Tekening begane grond 
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Bijlage kadastrale gegevens 
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