
C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
1 

 

VERSLAG 

 
VERGADERING 

WOENSDAG 30 MEI 2018 
 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 
AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Galema, Molenaar, Ruitenbeek 

Secretariaat: Van den Berg (verslag), Van der Klauw (verslag), Vervoort (gedeeltelijk), Pennock (gedeeltelijk), De 

Bruijn (gedeeltelijk), Verhagen (gedeeltelijk), Deurloo (gedeeltelijk) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk), Koudijs (gedeeltelijk) 

  

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Coolsingel 42, Centrum (1e openbare behandeling) (rijksmonument) (75 min)  14:30 

 Omschrijving:  Herbestemming voormalig Postkantoor en nieuwbouw toren  

 Ontwerp / opdracht: Eran Chen (ODA New York) en Job Roos (Braaksma & Roos) - OMNAM 

 Dossier:   OLO 3237283 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE (15 min) 

 

6.2  Noordsingel 77, Centrum (1e behandeling) (20 min) 16:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woning 

 Ontwerp / opdracht: Manou Huijbregts (hp architecten) 

 Dossier:   OLO 2808732 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Boezemweg 177, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 16:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw van 80 stadsappartementen 

 Ontwerp / opdracht: André van der Slik (De Zwarte Hond) / Waaijer Projectrealisatie - Camelot Real  

Estate 

Dossier:   OLO 3561139 (conceptaanvraag)  

 

6.4  Laan op Zuid 1008, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overtuin 

Ontwerp / opdracht: Alex Jager (Overtuin architecten: Joke Vos en Alex Jager)  

 Dossier:   OMV.18.03.00593  

 

6.5  Laan op Zuid - Hilledijk, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 17:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overture 

 Ontwerp / opdracht: Koos Kok (Massa Architecten) en Laila Ghait (Laila Ghait Architecten) 

 Dossier:   OLO 3483289 (conceptaanvraag) 
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6.1  Coolsingel 42, Centrum (1e openbare behandeling) (rijksmonument)  

Omschrijving:  Herbestemming voormalig Postkantoor en nieuwbouw toren 

Ontwerp / opdracht: Eran Chen (ODA New York) & Job Roos (Braaksma & Roos) / OMNAM 

Dossier:  OLO 3237283 (conceptaanvraag) 

 

Inleidend 

Op 30 mei 2018 is het conceptplan voor de herontwikkeling van dit rijksmonument voor het eerst openbaar 

besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling zijn er eerder, op verzoek van de aanvrager, 

twee besloten besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 22 november 2017 en 10 januari 2018. 

Artikel 10 van het Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij 

artikel 9.1, lid 4, van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hier de mogelijkheid toe. Daarnaast is in een 

aantal werksessies met een delegatie van de commissie (specialisten op het gebied van monumenten) gesproken 

over de benodigde onderleggers voor de beoordeling van de monumentale aspecten zoals het cultuurhistorisch 

onderzoek en de visie op zowel de restauratie als de omgang met het monument in relatie tot de voorgestelde 

nieuwbouw. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag op hoofdlijnen getoetst aan de in de 

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 

onder f) Daarnaast is de conceptaanvraag op hoofdlijnen getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Architect Eran Chen en restauratiearchitect Job Roos presenteren samen aan de commissie het plan voor de 

herbestemming van het voormalige postkantoor en de daarbij gewenste nieuwbouw van de 150 meter hoge toren. 

Voor de revitalisering en herbestemming van het leegstaande gebouw zijn door het ontwerpteam drie 

hoofduitdagingen geformuleerd: 

1. Het versterken en inzetten van de waarden van het monument als onderdeel van het door het verloop van de 

tijd drastisch gewijzigde stedelijke weefsel, rekening houdend met het iconische gesloten karakter en de 

strenge hiërarchie in de gevels. Maar daarbij ook het gebouw meer te openen en doorwaadbaar te maken.  

2. Hoe om te gaan met de twee gezichten van het gebouw: het publieke gezicht aan de Coolsingel versus het 

gesloten gezicht aan het Rodezand.  

3. Het koesteren van het gebouw als geheel, zonder het monument te bevriezen. Het mogelijk maken van 

betekenisvolle nieuwe interventies in het kader van een nieuw toe te voegen programma.  

 

Voorgesteld wordt om aan de zijde van het Rodezand de tussenvleugel, opgetrokken in metselwerk en natuursteen 

en nadrukkelijk onderdeel van het monument, te slopen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt samen met de 

bestaande expeditiehof gebruikt om een 150 meter hoge en apart gefundeerde toren te plaatsen. Met de sloop van 

de vleugel wordt teruggegrepen op een oorspronkelijke ontwerp van architect Bremer, waarbij de expeditiehof open 

was. Tijdens de bouw is besloten een extra gebouwdeel te maken waarmee de expeditiehof werd afgesloten. De 

buitengevel is, in tegenstelling tot de andere natuurstenen gevels, voornamelijk uitgevoerd in metselwerk. Ondanks 

het materiaalverschil sluit de gevel hier in vormgeving en detaillering zeer zorgvuldig op aan.  

Het ontwerpteam geeft aan zich er terdege van bewust te zijn dat het een gewaagd voorstel is en dat hiermee een 

forse inbreuk wordt gedaan op de monumentale waarden van het rijksmonument. Toch meent zij dat dit de beste 

positie voor de toren is, die de herbestemming van het postgebouw mede mogelijk maakt. Daarbij geeft zij aan dat 

er ook veel voor terugkomt, niet alleen voor het monument maar ook voor de stad. Het levendige programma, 

waaronder een hotel, een rooftopbar, woningen, horeca en commerciële functies zullen de binnenstad verrijken en 

een verbinding maken tussen de verschillende stadsdelen. Het ontwerpteam belooft daarbij een zeer zorgvuldige 

restauratieve aanpak voor de overige delen van het monument.  

 

De gevel van de voorgestelde toren wordt opgebouwd uit twee lagen, een glazen ‘binnengevel’ met boogvormige 

gevelopeningen en een ‘buitengevel’ met een sterke verticale ritmiek. De boogvormige vensters zijn een verwijzing 

naar de hoofdvorm van de centrale hal van het postkantoor, de Laurenskerk en de toren van het stadhuis. De 

verticale ritmiek van de ‘buitengevel’ komt voort uit de gevel van het postkantoor. De toren symboliseert het oude 
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en het nieuwe Rotterdam. Horizontaal gezien verspringen de boogvormige gevelopeningen die daarnaast ook van 

grootte verschillen. De dubbele gevel heeft een gunstig effect met betrekking tot zonwering, tijdelijke waterberging 

en het beperken van windhinder. De toren bestaat voornamelijk uit woningen, die allen worden voorzien van een 

buitenruimte. De toren landt doormiddel van een tafelconstructie met een tiental zware kolommen in de 

expeditiehof. De hoogte van de ‘tafel’ maakt het mogelijk om de expeditiehof van daglicht te voorzien. Aan deze 

zijde bevindt zich de entree naar de nieuwe hal, een ruime entreepartij naar de woningen en een entree naar de 

autolift van de ondergrondse parkeergarage. Voor de overgang tussen de ‘tafel’ en de kolommen wordt gebruik 

gemaakt van gewelven die een sterke impact hebben op de beleving van de nieuwe hal die in de expeditiehof 

ontstaat.  

Het onderste deel van de gevel van de toren aan de Rodezand vormt niet alleen het basement van de toren maar 

zoekt ook naar samenhang met de gevels van het postkantoor. In het ontwerp van het basement van de toren is 

getracht het monolithische karakter van het postkantoor en de gevelopbouw van het postkantoor niet te verstoren. 

De insnoering in de toren, ter plaatse van de kap van het postkantoor, onderbreekt het basement van de toren met 

de bovenbouw op subtiele wijze. De toren wordt door de nissen tussen het postkantoor en de toren nadrukkelijk los 

gehouden van de gevel van het postkantoor. Voorgesteld wordt om de delen van het gebouw die na de sloop van 

de Rodezandvleugel vrijkomen aan te helen in lijn met de gevels van de expeditiehof.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Algemeen 

De commissie spreekt haar waardering uit over de zorgvuldigheid waarmee het plan tot stand komt. Ook de wijze 

waarop het onderliggende cultuurhistorisch onderzoek en de analyse voor de beoordeling van de monumentale 

aspecten zijn opgebouwd, maakt dat de commissie vertrouwen heeft in de zorgvuldige omgang met de 

monumentale waarden van het gebouw.  

 

Monumentenaspect 

De commissie geeft aan moeite te hebben met het slopen van de tussenvleugel aan de zijde van het Rodezand; dit 

betreft een wezenlijk deel van het monument. Het bestemmingsplan biedt weliswaar ruimte voor de ontwikkeling 

van een toren van 150 meter hoog, maar de ingreep en de impact ervan moeten niet ten koste gaan van de 

essentie van het monument. Met betrekking tot het monumentenaspect geeft de commissie aan dat zij het alzijdige 

monolithische karakter van het postkantoor van bijzonder groot belang acht. De opoffering van een vleugel, een 

wezenlijk onderdeel van het monument, vereist zonder meer een passende nieuwe invulling met respect voor de 

continuering van de monoliet en de afleesbaarheid van de gebruiksgeschiedenis. Uit het ontwerp dat nu is getoond 

blijkt nadrukkelijk dat hier door het ontwerpteam naar wordt gezocht. Maar de commissie is nog niet overtuigd van 

het gepresenteerde gevelontwerp voor het basement van de toren.  

Met name de wijze waarop de toren nu ‘landt’ in het monument acht de commissie nog niet in balans met de 

monumentwaarden en de gebruiksgeschiedenis van het monument. De Rodezandvleugel is geen latere 

toevoeging, maar een belangrijke tijdlaag in het rijksmonument, als onderdeel van de bouwgeschiedenis en als 

onderdeel van de wederopbouw van Rotterdam. Al tijdens de bouw is besloten om de Rodezandvleugel op te 

trekken. De wijze waarop nu wordt voorgesteld de na verwijdering van de Rodezandvleugel in het zicht komende 

zijgevels aan te helen, wekt de veronderstelling dat de gevel en de opbouw van het postkantoor altijd een U-vorm 

is geweest is. Het is nog onduidelijk of er nog onderdelen van deze gevels, ter plaatse van de te slopen vleugel, 

aanwezig zijn en of deze gevels überhaupt ooit zijn gebouwd. Als dat niet het geval is, moet er niet een situatie die 

nooit heeft bestaan ‘hersteld’ worden, maar moet voor een nieuwe ontwerpinterpretatie worden gekozen. 

Ook is de commissie van mening dat de voorgestelde verticale insnijdingen (de nissen tussen basement toren en 

bestaand gebouw) het monolithische karakter van het monument ontkrachten. De commissie vraagt om het 

ontwerp op deze onderdelen te herzien en te komen tot een overtuigend ontwerp waar enerzijds de ingreep (sloop 

Rodezandvleugel) afleesbaar blijft en anderzijds de monoliet gecontinueerd wordt.  

De opzet van de gevelopbouw van het basement van de toren waarin zichtbaar gezocht is naar een relatie met de 

gevelopbouw van het postkantoor én de tussenlaag die een overtuigende overgang maakt naar de bovenliggende, 

uitkragende toren wordt positief ontvangen.  

Het vervangen van een wezenlijk monumentaal onderdeel van een rijksmonument is een forse ingreep en vraagt in 

de ogen van de commissie om een compromisloze, zuivere restauratie en monumentwaardige herbestemming van 

het rijksmonument. Voor wat betreft de inpassing van de nieuwe functies in het voormalig postkantoor en de wijze 

waarop wordt omgegaan met de monumentale waarden van het rijksmonument, reageert de commissie vooralsnog 

terughoudend. Het onderzoek en de visie zijn nagenoeg compleet maar de uitgewerkte plattegronden en 

doorsnedes waaruit de exacte aanpak moet blijken, zijn er nog niet. De beoordeling van de herbestemming van het 

postkantoor kan pas plaatsvinden als alle stukken compleet zijn en duidelijk is aan de hand van onder andere 

plattegronden en doorsnedes, hoe de nieuwe functies worden ingepast in het bestaande gebouw en hoe wordt 

omgegaan met de monumentale waarden. Een aantal zaken is al wel inzichtelijk zoals bijvoorbeeld de toevoeging 

van nieuwe gevelopeningen in het gebouw. De commissie acht deze aanpak voorstelbaar met zo veel mogelijk 

behoud van (delen van) stalen kozijnen.  

De commissie stelt vraagtekens bij de voorgestelde aanpak voor de fundering van de toren. De commissie ziet 

graag in een nadere onderbouwing hoe de voorgestelde funderingsaanpak tot stand is gekomen en wat, vanuit het 

monument geredeneerd, de beste methode met de minste risico’s voor een dergelijke ontwikkeling zou zijn.  
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Welstandsaspect 

In het verlengde van het advies op het monumentenaspect reageert de commissie op het welstandsaspect.  

De impressiebeelden zoals getoond acht de commissie veelbelovend. De wijze waarop het basement van de toren 

uitgewerkt is, overtuigt de commissie nog niet. Dit heeft niet alleen te maken met de hierboven genoemde 

opmerkingen met betrekking tot het monumentenaspect, maar ook met de wijze waarop de plint is vormgegeven. 

Het postkantoor is een monoliet. Het karakter van een monoliet zou veel meer zichtbaar moeten zijn in het 

basement. De verticale insnijdingen en het open karakter van de gevel op plintniveau ontkrachten het 

monolithische karakter. Het gevoel van ‘door een muur gaan’ zou de commissie meer in het ontwerp vertaald willen 

zien. Daarnaast overtuigt de wijze van inpassing van de verschillende entrees in deze gevel de commissie nog 

niet. Zij vraagt of de entrees voor de bewoners en de bezoekers niet in de expeditiehof samen kunnen komen en 

de entree van de parkeergarage in het midden kan worden gelegd? Hierdoor ontstaat mogelijk een evenwichtiger, 

symmetrisch beeld. Ook zou hierdoor het gebruik van de nieuwe hal meer bevorderd kunnen worden. 

Op het middendeel van de toren zijn geen opmerkingen. De arcades in de tweede gevellijn worden passend 

geacht. Wel vergen de nadere uitwerking en de materialisering veel aandacht en zorgvuldigheid. De rijke expressie 

en verfijning van de gevels van het postkantoor, wil de commissie ook graag terugzien in de nadere uitwerking van 

de toren. 

Voor wat betreft de kroon van de toren geeft de commissie aan deze graag rustiger en abstracter te zien in relatie 

tot de gedifferentieerde gevels van de toren. De commissie geeft aan de luifels niet passend te vinden bij het 

vocabulaire van het postkantoor. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen in het conceptontwerp en vraagt aandacht voor de 

bovengenoemde opmerkingen en vragen. Op de beoordeling van de nadere uitwerking en de nu nog niet 

getoonde/besproken onderdelen (herbestemming postkantoor) geldt een voorbehoud. De commissie ziet de 

architecten graag terug wanneer het geheel compleet is en in samenhang kan worden beoordeeld. Afgesproken is 

om in een tussentijds vervolggesprek tussen commissie en het ontwerpteam het complete plan nader in detail te 

bespreken. Hiervoor dienen het plan en de onderleggers compleet te zijn.  
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6.2  Noordsingel 77, Centrum (1e behandeling)  

Omschrijving:  Nieuwbouw woning 

Ontwerp / opdracht: Manou Huijbregts (hp architecten) 

Dossier:  OLO 2808732 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de nieuwbouw van een woning aan de Noordsingel. De plek is nu niet 

bebouwd maar ooit stond op deze plek een woning. Het stadsvernieuwingsblok in de Jacob Catsstraat is destijds 

ten opzichte van de rooilijn teruggelegd, hierdoor is een sprong in de verkaveling ontstaan. De nieuwe woning 

beëindigt het bestaande blok aan de Noordsingel. De gevel aan de voorzijde heeft een duidelijk afleesbare 

driedeling door de manier waarop de gevel is opgebouwd. Op de begane grond is de gevel geheel open, op de 

eerste verdieping ontstaat een driedeling door de twee metselwerk penanten en op de tweede verdieping ontstaat 

op dezelfde manier een vijfdeling. De zijgevel bestaat uit een vrij gesloten gevel met verschillende kleine 

raamopeningen. Ook is in deze gevel de entree naar de woning gesitueerd. Ter plaatse van het aangrenzende 

stadsvernieuwingsblok is de hoek van het volume weliswaar afgemaakt maar wel open en ingevuld met een 

hekwerk waarachter de berging is gesitueerd en een achterdeur van de woning. Deze hoek is vrijgespeeld van 

bebouwing vanwege daglichttoetreding van de naastgelegen woning. Voor het metselwerk van de woning wordt 

gedacht aan geelbruin metselwerk, dit kan ook nog een andere kleur worden.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd stadsgezicht - Singelproject) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie acht het woonhuis op deze plek goed voorstelbaar. Zij geeft daarbij aan dat het een belangrijke plek 

is in de stad vanwege de status beschermd stadsgezicht. De wijze waarop de woning zich naar de omliggende 

bebouwing en openbaar gebied presenteert is dan ook van groot belang. 

Ruimtelijke inpassing 

Qua hoofdopzet en volumeopbouw heeft de commissie geen opmerkingen. 

Verschijningsvorm 

Waar de commissie nog niet van overtuigd is, is de wijze waarop de zijgevel is vormgegeven. De driedeling die 

vanuit de criteria worden verlangd, maar ook de verbijzondering van straathoeken ziet zij nog onvoldoende terug in 

het ontwerp. Het gevelontwerp heeft nog onvoldoende expressie en zeggingskracht en oogt te gesloten, met name 

op begane grondniveau. De commissie doet de suggestie om in de zijgevel, i de gevel op plintniveau, de 

kwaliteiten van het voorgevelontwerp terug te laten komen. Zo ontstaat ook meer samenhang tussen de gevels.  

Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de wijze waarop de woning aansluit op het stadsvernieuwingsblok aan de 

Jacob Catsstraat. De commissie pleit ervoor om de hoek open te houden en de achterdeur en de berging op 

passende en overtuigende wijze uit te werken. Daarbij is het van belang dat ook hier enige visuele relatie is met 

het aangrenzende openbaar gebied. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie is benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan. Het reliëfmetselwerk, waar de architect in 

referentiebeelden naar verwijst, wordt als een welkome verrijking van de gevel gezien. De commissie is benieuwd 

naar het ontwerpvoorstel. Voor wat betreft de kleur van het metselwerk, acht de commissie op deze plek veel 

mogelijk, wel pleit zij er voor om enig contrast te zoeken ten opzichte van het stadsvernieuwingsblok. Daarnaast 

vraagt de commissie om ook de vormgeving van de erfafscheiding mee te nemen in het ontwerp.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.3  Boezemweg 177, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 80 stadsappartementen 

Ontwerp / opdracht: André van der Slik (De Zwarte Hond) / Waaijer Projectrealisatie - Camelot Real Estate 

Dossier:  OLO 3561139 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van 80 stadsappartementen op een leegstaand terrein 

aan de Boezemweg. Het gebouw wordt direct aan een eenlaags volume van het naastgelegen gebouw aan de 

noordzijde geplaatst. Aan de zuidzijde grenst het gebouw aan een tussenstraat, de achterzijde is gelegen aan een 

plantsoen. De volumetrische opbouw bestaat uit een hoge schijf aan de Boezemweg, en een lager deel aan de 

plantsoenzijde. De delen worden door middel van een tuinmuur gekoppeld. Het binnenterrein heeft een 

galerijontsluiting rondom met verbindingsbruggen. Aan de zijde van de Boezemweg worden stenen plantenbakken 

voorgesteld tussen de straat en de woningen op de begane grond. Doordat de straat in hoogte verloopt, worden 

deze steeds hoger ten opzichte van de straat. De gevelopbouw bestaat uit kaders van donker metselwerk, die in 

drie stappen naar boven toe smallere openingen krijgen. De delen erboven worden voorzien loggia’s en galerijen 

die achter de metselwerk kaders doorlopen. Deze worden afgesloten met grote, glazen puien met goudkleurige 

kozijnen, die door middel van een groot schuifraam opengezet kunnen worden. De woningen aan de achterzijde 

hebben ook gebouwde plantenbakken op de begane grond aan het plantsoen, met een doorgang naar de woning. 

De woningen erboven zijn voorzien van balkons. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 
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- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie ondersteunt de keuze om het gebouw op te vatten als een afronding van het kamvormige gebouw-

ensemble ten noorden van de Goudsesingel. De opbouw van een hogere schijf aan de Boezemweg en een lager 

gedeelte dat aansluit bij de lagere bebouwing in de wijk erachter is daarmee goed voorstelbaar. De wijze waarop 

het gebouw zich toont als aanvulling op dit ensemble is echter nog niet overtuigend. Met name op straatniveau aan 

de Boezemweg mist het ontwerp een overtuigende stedelijke plint. De typologische keuze om hier grondgebonden 

appartementen te maken zonder eigen ingang vanaf de straat leidt tot een te gesloten invulling. Dit wordt versterkt 

door de afschermende plantenbakken en de keuze één vloerpeil aan te houden terwijl de Boezemweg onder een 

helling ligt. Hierdoor ontstaat een steeds hogere afscheiding tussen de woningen en de openbare ruimte. 

Gevraagd wordt om deze plint een opener karakter te geven, bijvoorbeeld door iedere woning een voordeur met 

trap te geven en het hoger maken van de verdiepingshoogte op de begane grond in het rechterdeel. 

Verschijningsvorm 

De commissie is overtuigd wat betreft de gevelopbouw van metselwerk kaders die naar boven toe versmallen. De 

opzet in drie delen, de openheid van de gevels rondom en de riante schuiframen zijn goed passend binnen de 

welstandscriteria. Echter is ook in verschijningsvorm de aansluiting met de straat aan de voorzijde nog niet geheel 

overtuigend. Hier zou meer gedaan kunnen worden met het verloop in de straat, die een bijzondere expressie in de 

gevel zou kunnen krijgen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De materiaal- en kleurkeuze is, voor zover uitgewerkt in de conceptaanvraag, goed voorstelbaar. In een nadere 

uitwerking van het plan dient sprake te zijn van een passende en zorgvuldige detaillering, zodat het 

kwaliteitsniveau dat in de impressies wordt getoond wordt waargemaakt. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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6.4  Laan op Zuid 1008, Feijenoord (2e behandeling)  

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overtuin 

Ontwerp / opdracht: Alex Jager (Overtuin architecten: Joke Vos en Alex Jager)  

Dossier:  OMV.18.03.00593 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie vanwege zijn 

rol als supervisor voor dit gebied. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 2 mei 2018. De 

gevels worden samen met de aangrenzende bouwblokken getoond, in combinatie met de bemonstering van de 

verschillende typen metselwerk. Daarnaast wordt een algemeen concept getoond voor de margestrook aan de 

Laan op Zuid, waar bij alle bouwdelen hetzelfde type beton wordt gebruikt en eenzelfde breedtemaat van 1,20m 

wordt gehanteerd. De verschillende bouwdelen krijgen allen een eigen vormgeving van deze margestrook, door het 

toepassen van trappen, schijven, verhogingen en paaltjes.  

 

In het plan zelf zijn verschillende aspecten aangepast. De dakopbouw op de toren is verwijderd. In de gevels zijn 

de ramen meer in een structuur geplaatst. In de plint is het lichte metselwerk minder hoog opgetrokken, is een 

horizontale band toegevoegd en is de gevelopening breder geworden. Het dichte deel van de plint is in hout 

uitgevoerd, en aan de voorzijde voorzien van groen. Het hout komt terug in het trappenhuis, en is in een kleur 

uitgewerkt die aansluiting zoekt bij het donkere metselwerk van het bovendeel. Aan de zijde van de Laan op Zuid 

zijn grotere, aluminium dak beëindigingen toegevoegd, in een kleur die aansluit bij de kozijnen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

Algemeen 

De afstemming van het metselwerk met de aansluitende bouwdelen en het hoofdprincipe van de margestrook is 

welstandshalve voorstelbaar.  

Ruimtelijke inpassing 

Doordat de dakopbouw op de appartemententoren uit het plan is gehaald ontstaat er een rustiger geheel van 

herkenbare ensembles, wat goed aansluit bij de overige bouwdelen en de gebiedsontwikkeling Parkstad. De 

special aan de Laan op Zuid is hierbij voldoende ondergeschikt aan het totaalbeeld. 

Verschijningsvorm 

Met het structureren van de gevelopeningen is een samenhangend beeld ontstaan wat het plan ten goede komt. 

De plint van het appartementengebouw is minder gesloten en passend vormgegeven. De keuze om de 

margestrook hier niet door te trekken is begrijpelijk, aangezien deze gezamenlijk gebruikt wordt en daarmee afwijkt 

van de private zones voor de grondgebonden woningen. De invulling van de margestrook met betonnen muurtjes 

ter plaatse van de woningscheiding is goed passend aan de Laan op Zuid.  

Doordat de dakranden zijn toegevoegd zit er voldoende driedeling in de gevel. Aandachtspunt is de dakrand van 

de toren. Door de zichtbaarheid van alle zijden vraagt de commissie om hier de verfraaide dakrand rondom toe te 

passen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

Doordat het gevelmateriaal van het trappenhuis in kleur meer naar het metselwerk van de bovenbouw is gebracht, 

is een duidelijke eenheid in materiaalgebruik per ensemble ontstaan. De bijzondere steenkeuze is passend bij de 

omliggende plannen in het gebied. De commissie doet de suggestie om te onderzoeken of het combineren van de 

openingen in het trappenhuis tot een verticale strook een overtuigender beeld oplevert. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op een enkel aspect strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en ziet een plan dat hier antwoord op geeft met belangstelling tegemoet. De commissie 

mandateert het secretariaat, in overleg met de supervisor, voor de beoordeling van de aangepaste stukken voor de 

aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.5  Laan op Zuid - Hilledijk, Feijenoord (2e behandeling)  

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overture 

Ontwerp / opdracht: Koos Kok (Massa Architecten) en Laila Ghait (Laila Ghait Architecten) 

Dossier:  OLO 3483289 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie vanwege zijn 

rol als supervisor voor dit gebied. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architecten presenteren een aangepast voorstel naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 2 mei 2018. De 

gevels worden samen met de aangrenzende bouwblokken getoond, in combinatie met de bemonstering van de 

verschillende typen metselwerk. Daarnaast wordt een algemeen concept getoond voor de margestrook aan de 

Laan op Zuid, waar bij alle bouwdelen hetzelfde type beton wordt gebruikt en eenzelfde breedtemaat van 1,20m 

wordt gehanteerd. De verschillende bouwdelen krijgen allen een eigen vormgeving van de margestrook, door het 

toepassen van trappen, schijven, verhogingen en paaltjes.  

 

In het plan zelf zijn verschillende aspecten aangepast. In de gevels aan de Laan op Zuid van Laila Ghait 

Architecten zijn een aantal raamopeningen aangepast zodat deze meer een geheel vormen. In de poort is een 

transparant hekwerk aangebracht met verticale spijlen. Aangegeven wordt dat de binnengevels van de poort in 

metselwerk worden uitgevoerd, het plafond in hout. De margestrook in dit deel wordt wat verhoogd, met 

uitzondering van de paden naar de entreedeuren. In het project van Massa Architecten wordt de margestrook 

voorzien van een aantal series van betonnen, rechthoekige paaltjes. De zijde aan de Hilledijk is onveranderd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Algemeen 

De afstemming van het metselwerk met de aansluitende bouwdelen en het hoofdprincipe van de margestrook is 

welstandshalve voorstelbaar.  

Ruimtelijke inpassing 

In het verslag d.d. 2 mei 2018 is door de commissie aangegeven dat de twee lagere woningen aan de Hilledijk niet 

passend worden geacht in de totaalopzet van het plan. Naar aanleiding van het tonen van het totaalbeeld van de 

gevels aan de Hilledijk en de nadere uitleg van deze keuze wordt besloten hier overheen te stappen.  

Verschijningsvorm 

De aanpassingen die zijn doorgevoerd aan de gevels aan de Laan op Zuid brengen meer rust in het geheel. Ook 

de hoofdopzet van de doorgang en het hekwerk onder de poortwoning is passend in het bouwblok. De wijze 

waarop wordt omgegaan met de invulling van de margestrook is nog niet overtuigend. In deze uitwerking is een 

onbalans zichtbaar tussen een zeer defensieve uitwerking en een uitwerking waarbij iedere vorm van afscherming 

ontbreekt. De commissie vraagt de architecten om in samenspraak met de supervisor de uitgangspunten van de 

margestrook te bespreken en een aangepast voorstel in te dienen. Hierbij heeft de commissie een voorbehoud wat 

betreft de toepassing van betonnen paaltjes, zowel in relatie tot de overige margestroken als de technische 

uitvoerbaarheid waarbij scheefstand op termijn voorkomen dient te worden.  

Materiaal, kleur en detaillering 

Het uitvoeren van de ensembles in de getoonde, verschillende tinten metselwerk is goed voorstelbaar. In een 

nadere uitwerking van het plan dient sprake te zijn van een passende en zorgvuldige detaillering. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 

wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat, in overleg met de 

supervisor, voor de beoordeling van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. 

 


