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 1 

VERSLAG 

 

VERGADERING  

WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018 

 

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

 

AANWEZIG 

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

Secretariaat: Pronk, Pennock (verslag), Van den Berg (verslag) 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (1e behandeling) (rijksmonument) 14:30 

 Omschrijving:  Transformatie HAKA-gebouw 

 Ontwerp / opdracht: Sander Nelissen (Wessel de Jonge Architecten) / dudok GROEP 

 Dossier:   OLO 3258399 

 

6.2  Kruiskade 79, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) 15:00 

 Omschrijving:  Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

 Ontwerp / opdracht: Adam Smit (ZZDP Architecten) / Manhave Vastgoed 

 Dossier:   OMV.17.10.00196-01 

 

6.3  Berberisweg, Hillegersberg / Schiebroek (2e behandeling) 15:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

 Ontwerp / opdracht: Niels de Vries (Zaak van NN) 

 Dossier:   OLO 2879903 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (10 min) 

 

6.4 Bergse Dorpsstraat 132, Hillegersberg-Schiebroek (2e behandeling) 16:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en appartementen Hof van Cossee 

 Ontwerp / opdracht: Francine Kools (Alsemgeest Design and Build) / OHG Vastgoed / Van Mierlo 

 Dossier:   OLO 2895407 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Boezemsingel 27, Kralingen / Crooswijk (2e behandeling) 16:20 

 Omschrijving:  Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw kerkgebouw 

 Ontwerp / opdracht: Sander Ros (RoosRos Architecten) 

 Dossier:   OMV.17.12.00027  

 

6.6  Zuiderparkweg, Charlois (4e behandeling) 16:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Internationale Congres Centrum Ahoy 

 Ontwerp / opdracht: David Hess (Kraaijvanger architects) – Heijmans B.V. 

 Dossier:   OLO 2559143 (conceptaanvraag) 
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6.1  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (1e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Transformatie HAKA-gebouw 

Ontwerp / opdracht: Sander Nelissen (Wessel de Jonge Architecten) / dudok GROEP 

Dossier:  OLO 3258399 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag 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 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 

Het betonnen HaKa-gebouw aan de Vierhavenstraat 38-42 was het hoofdkantoor van de Coöperatieve 

Groothandelsvereniging de Handelskamer. Het gebouw is samengesteld uit drie grote bouwvolumes: het ‘Kantoor’ in 

het zuiden, de ‘Fabriek’ in het noorden en in het midden de silo’s. Ten noorden van het hoofdgebouw staat een 

vrijstaand eenlaags volume. Het betreft het voormalige schaftlokaal voor de vrouwen en garages.  

Voorgesteld wordt het HaKa-gebouw te herbestemmen tot bedrijfsverzamelgebouw. Het voormalige laadperron op de 

beletage wordt omgevormd tot horeca. Om de plint een meer open karakter te geven worden de stalen laaddeuren in 

beide langsgevels opengeschoven en ‘dicht’ gezet met glas.  

Aan de zuidwestgevel wordt het voormalige laadperron uitgebouwd met een op het zuiden georiënteerd terras voor 

het restaurant met zicht op een groen achterterrein. Het souterrain wordt ingericht met vergaderruimten en 

flexplekken. Voor meer daglicht in het souterrain wordt aan de zuidwestzijde een verzonken patio met groen talud 

aangelegd. De aanwezige bovenlichten in dit deel van de gevel worden vervangen door verdiepingshoge puien. Het 

achterterrein wordt opnieuw ingericht met onder maaiveld een parkeergarage. In de voormalige onderdoorgang wordt 

de nieuwe hoofdentree voor het verzamelgebouw gesitueerd. Een dichte bordestrap, aan beide zijden vrijgehouden 

van de wanden, zal het gebouw op de bel-etage ontsluiten in twee richtingen. 

In de voormalige kantoorvleugel en de fabriek worden langs een centrale gang kantoren ondergebracht. De 

uitstraling van beide vleugels blijft behouden. In de voormalige kantoorvleugel wordt opnieuw een verlaagd plafond 

tussen de balken aangebracht, waarbij verse lucht boven het verlaagd plafond verdeeld wordt. In de fabriek wordt 

voorgesteld via een verhoogde vloer de luchtinstallatie in te passen. Op zitniveau worden smalle bandramen over de 

volle breedte van het fabrieksgedeelte toegevoegd. De bandkramen liggen voor in het gevelvlak en voor een matte 

uitstraling voorzien van een bewerking. Voorgesteld wordt het gebouw uit te breiden met tweetal dakopbouwen. 

Beide liggen terug, hebben een glazen pui-invulling en een uitkragende luifel als beëindiging. In de silo’s worden twee 

bijzondere multifunctionele ruimtes gecreëerd en waar nodig worden de schachten gebruikt voor de installaties. Als 

gevelherstel wordt – onder voorbehoud van proefopstellingen en destructief onderzoek - voorgesteld om de 

bestaande verflaag te verwijderen, een ca. 1 cm dikke isolatielaag aan te brengen en vervolgens af te werken met 

een zo ruw mogelijke pleisterlaag. Via proefopstellingen in het werk zal het resultaat en de methode beoordeeld 

worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- 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 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.  

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

- 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. 

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

 

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

nabespreking 

De commissie complimenteert de architect voor de zorgvuldige manier waarop dit markante gebouw langs de 

Vierambachtsstraat weer bruikbaar wordt gemaakt voor de toekomst. Zij constateert dat ingrepen als extra 

bandramen in het voormalige fabrieksgedeelte en het aanbrengen van installaties met respect voor de bestaande 

kwaliteiten worden gedaan. Het aan de buitenzijde isoleren van het gebouw lijkt hier een juiste keuze. Wel dient veel 

aandacht uit te gaan naar het eindbeeld en de te maken aansluitingen. Zowel voor de bandramen als de 

gevelbehandeling gelden een hoge bewijslast en wil de commissie meegenomen worden in de onderzoeken die nog 

volgen en de te maken proefopstellingen. Met betrekking tot de uitwerking van de verhoogde vloer vraagt de 

commissie om specifieke aandacht voor de grootte van het verhoogde vlak in relatie tot de hoogtebeleving van de 

ruimte en de aansluitingen met gevels, binnenmuren en doorgangen. 

Het openzetten van de laaddeuren met daarachter een glazen pui wordt gezien als een passende ingreep om het 

gebouw te openen naar de straat zonder de uitstraling van het gebouw aan te tasten.  

Bij de hierna volgende onderdelen plaatst de commissie haar kanttekeningen: 

1] Dakopbouwen. De voorgestelde dakopbouwen overtuigen nog niet. Het gebouw krijgt met het voorgestelde type 

opbouw een andere ordening. De losse dakopbouwen passen niet bij de typologie van het gebouw, namelijk een 

monolithische sculptuur.  

2] Entree. Een nieuwe trap in de voormalige doorgang is goed voorstelbaar, maar hierbij dient de (oorspronkelijke) 

doorgang manifest, transparant en herkenbaar te blijven.  

3] Achterterrein: Het achterterrein opnieuw betrekken bij het gebouw is positief. Maar de commissie mist in het 

ontwerp het verhaal van het oorspronkelijk gebruik van het terrein. Ook het herkenbaar houden van de nog 

aanwezige kade muur is naar haar oordeel nog onvoldoende uitgenut. Met betrekking tot het op hoogte aanleggen 

van een terras signaleert de commissie dat de structuur van het laadperron vertroebeld raakt. Een terras op het 

maaiveld is daarentegen goed denkbaar. De commissie vraagt nader te studeren op de inrichting van het 

achterterrein en doet de suggestie hierin een landschapsarchitect te betrekken. 

Tot slot doet de commissie een appel op het behoud van het eveneens als rijksmonument beschermde bijgebouw 

door dit deel uit te laten uitmaken van de restauratievisie en het plan van aanpak.  

 

Conclusie 

De commissie is te spreken over de herontwikkeling. Een verdere uitwerking van het plan, samen met een passend 

antwoord op de omschreven aandachtspunten, ziet zij graag in een volgende vergadering terug. 
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6.2  Kruiskade 79, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

Ontwerp / opdracht: Adam Smit (ZZDP Architecten) / Manhave Vastgoed 

Dossier:  OMV.17.10.00196-01 

 

Toetsingskader 

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

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

onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

In deze eerste fase van de gebiedsontwikkeling wordt de community-gedachte teruggebracht in de vorm van een 

‘clubhouse’ dat wordt gerealiseerd in de plint (café Karelse en binnenkomst appartementen), de uitkragende 

tussenlaag (restaurant) en in de bestaande dakopbouw (clubmember). Hierbij worden de gevels van de plint en de 

uitkragende tussenlaag teruggebracht naar de oorspronkelijke vormgeving en opnieuw voorzien van stalen kozijnen. 

Ook de hoekluifel wordt gereconstrueerd. 

In de huidige situatie is de kwaliteit van Maaskants ontwerp voor de plint en uitkragende tussenverdieping verdwenen 

door een verbouwing in 1987. Met de komst van het ‘clubhouse’ worden nieuwe entrees en gevels gevormd. De 

entree voor het café op de begane grond zal aan de Karel Doormanstraat worden geplaatst en gecombineerd worden 

met de bestaande toegang naar de woningen. Een tweede entree voor de woningen, het kantoor en het restaurant 

komen aan de Kruiskade.  

Het wijzigen van de entrees heeft een aanpassing van de hoofdtrap op de begane grond tot gevolg. Verder zal de 

huidige kantorenlift die in 1987 is ingebracht verdwijnen om ruimte te maken voor het café in de plint. De lift voor de 

flatappartementen is oorspronkelijk en stopt alleen een halve verdieping onder het niveau van de appartementen. 

Hierdoor zijn ze niet toegankelijk voor invaliden en mindervaliden. Voor een gelijkvloerse ontsluiting wordt in het plan 

een nieuwe ruime lift voorgesteld. De positie en afmetingen van de nieuwe lift zijn zo gekozen dat de nieuwe situatie 

in de onderbouw binnen de huidige gebouwenvelop blijft. In de bovenbouw wordt de liftombouw echter prominent 

zichtbaar. 

Het open vluchttrappenhuis aan de noordgevel wordt ter vergroting van het gebruiksgemak in de nieuwe situatie 

voorzien van een glazen scherm achter de bestaande balustrade. De afmeting van het scherm is afgestemd op de 

bestaande balustrade. Het dak is op dit moment niet bereikbaar voor bewoners. Door het huidige installatie- en 

bergingpaviljoen op het dak te transformeren tot een bijeenkomstpaviljoen ontstaat hier een nieuwe ontmoetingsplek 

die bereikbaar wordt ontsloten met de nieuw te plaatsen lift. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

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.).  

Verschijningsvorm 

- 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.  

- 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. 
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- 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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie spreekt haar dank uit voor de precieze uitleg van het gewenste toekomstbeeld voor het gebouw ‘City 

House’ aan de Kruiskade. Zij is van mening dat de hierin getoonde ambitie die uitgaat van grandeur en comfort past 

bij de visie die architect Maaskant had voor dit gebouw. De commissie signaleert echter wel dat de gewenste 

grandeur en comfort nog beter tot hun recht kunnen komen in de uitwerking van de onderdelen, waaronder de 

entree. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het behoud van de monumentwaarden en deze als startpunt voor 

het ontwerp te hanteren. 

1] Entree. De gedachte ter hoogte van de oorspronkelijke entree de binnenkomst voor de bovengelegen 

appartementen te combineren met het ‘clubhouse’ acht de commissie voorstelbaar. Maar zij doet de oproep binnen 

de nieuwe organisatie rondom de entrees te studeren op het behoud van de bestaande trap, door zo mogelijk de 

entrees te combineren met de café functie in een lobbyachtige ruimte. Zij vraagt zich af of vanuit het perspectief van 

grandeur en het samenbrengen van programma’s niet juist de hoog monumentale trap en de van oorsprong royale 

entree een prominente rol kunnen spelen in het vormgeven en organiseren van het ‘clubhouse’ (café Karels en het 

restaurant). 

2] Lift. De wens tot een lift met een gelijkvloerse ontsluiting is te begrijpen en dat dit toekomstwaarde biedt voor het 

gebruik van het gebouw onderschrijft de commissie. De uitwerking is echter niet overtuigend. De lift grijpt als volume 

door zijn positie, hoogte, aansluiting en uitwerking teveel in op de hoge monumentwaarden en op de gevelcompositie 

van het gebouw. Wellicht dat een autonoom volume zich beter kan verhouden tot de gevelcompositie. In het 

bijzonder het doortrekken van de schacht tot op dakniveau is punt van studie waarbij liefst de oorspronkelijke opbouw 

met luifel herkenbaar blijft. 

3] Puien. Het verwijderen van de later aangebrachte puien in de uitbouw op de eerste verdieping en daarbij terug te 

grijpen op het kozijnontwerp van Maaskant wordt gewaardeerd. De commissie doet hierbij de oproep om ook de 

afmeting van de draaiende delen gelijk te houden aan het oorspronkelijk ontwerp.  

4] Geluidsisolatie. Met betrekking tot het voorstel tot geluidsisolatie vraagt de commissie de benodigde maatregelen 

verder naar binnen te leggen, zodat het beeld van buitenaf niet wijzigt en de venterbank intact kan blijven.  

5] Kleurvoorstel. De commissie vraagt om een kleuronderzoek ter onderbouwing van een nieuw kleurenplan belicht 

vanuit het monument dat een genuanceerde kleurstelling kende van diverse tinten grijs met enkele accentkleuren. 

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt als volgt geconcludeerd: het plan voldoet nog niet aan 

redelijke eisen van welstand en houdt op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening met de monumentale 

waarde van het rijksmonument. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief op de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning.  

 

 



      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 
 

6.3  Berberisweg, Hillegersberg / Schiebroek (2e behandeling)   

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

Ontwerp / opdracht: Niels de Vries (Zaak van NN) 

Dossier:  OLO 2879903 (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 een aangepast voorstel naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 27 september 2017. Bij 

het appartementengebouw aan het park zijn de entrees meer naar de twee hoeken verplaatst. Deze worden bereikt 

door middel van een smalle trap langs een dichte houten gevel. Daarnaast is de gevelopzet aangepast, waarbij de 

veelvoud aan verspringen en vlakverdelingen in de gevel is teruggebracht. Het eerder voorgestelde donkere houten 

gevelbekleding is vervangen door hout in een lichtere kleur. Bij de gezinswoningen is de houten bekleding op de 

verdieping verwijderd. Wel komt het materiaal nog terug in verschillende, kleinere gevelvlakken, in een lichtere versie 

zoals in het appartementengebouw. De metselwerk wand die beide typologieën verbindt aan de Villeneuvestraat is 

aangepast, met een duidelijke onderbreking in het midden. Het kinderdagverblijf heeft in materialisering aansluiting 

gezocht bij het appartementengebouw en de gezinswoningen. Het afgeschuinde dakje is aangepast tot en volledig 

plat dak. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

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 gevormd door 

rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

- 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

- 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.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- 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. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) 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 

Ruimtelijke inpassing 

De eerdere opmerking betreft het kinderdagverblijf is goed verwerkt in de nieuwe, schetsmatige hoofdopzet van dit 

bouwdeel. De wand die het appartementengebouw en de gezinswoningen koppelt is dusdanig aangepast dat 

hiermee kan worden ingestemd. Ook het verplaatsen naar de entrees naar de hoeken van het 

appartementengebouw komt het plan ten goede. 

Verschijningsvorm 

De commissie kan instemmen met de nieuwe, rustigere hoofdopzet van de gevel van het appartementengebouw, die 

beter passend is binnen het gebiedstype. De commissie is echter nog niet overtuigd betreft de vormgeving van de 

verplaatste entrees. Deze hebben een zeer gesloten karakter en zijn voorzien van smalle trapopgangen. De criteria 

vragen hier om een kwalitatief hoogwaardige en uitnodigende vormgeving. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd 

voor de weinige gevelopeningen op de beganegrondgevel, ter plaatse van de woning op de kop het 

appartementengebouw. De nieuwe gevelopzet van de gezinswoning sluit goed aan bij de omliggende bebouwing in 

het tuindorp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De lichtere kleur van de houten gevelbekleding op de verschillende bouwblokken geeft een overtuigender beeld en 

sluit beter aan op de kleuren en materialen in de omgeving. Daarnaast heeft het plan een eenduidiger karakter 

gekregen door de materialisering van het kinderdagverblijf aan te laten sluiten op de andere twee bouwblokken. 

Aangeven wordt dat het ontwerp valt of staat bij een goede uitwerking van het plan. In de nadere uitwerking van het 

planvoorstel dient dan ook sprake te zijn van hoogwaardig materiaalgebruik en een passende en zorgvuldige 

detaillering.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de gepresenteerde 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. 
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6.4 Bergse Dorpsstraat 132, Hillegersberg-Schiebroek (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en appartementen Hof van Cossee 

Ontwerp / opdracht: Francine Kools (Alsemgeest Design and Build) / OHG Vastgoed / Van Mierlo 

Dossier:  OLO 2895407 (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 een aangepast voorstel naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 10 januari 2018. De 

gepresenteerde wijzigingen betreffen het nieuw te bouwen blok aan de Argonautenweg. De aansluiting van het blok 

aan de Olympusflat is aangepast, door een twee-laags tussendeel meer naar achteren te plaatsen en uit te voeren in 

een donker gevelmateriaal met grote glasopeningen. In het hoofdvolume is het lichte gevelmateriaal op de eerste 

verdieping verplaatst naar de bovenste verdieping. De hoek aan de zijde van het pleintje is afgeschuind, waarbij het 

donkere gevelmateriaal vanuit de plint als één gevelvlak naar boven wordt getrokken, en zo een verticaal accent op 

de hoek creëert. De hoofdentree voor de woningen is verplaatst naar de schuine hoek. Aan het plein is de 

goederentoevoer en het trappenhuis op dezelfde plek behouden, waarbij de bewoners de doorgang van goederen 

kruizen om het trappenhuis te bereiken. De gevel ter plaatse van het trappenhuis is aangepast door het maken van 

openingen in de gevel op de verdieping in plaats van een geheel glazen gevel, en een pui conform de winkelpuien 

aan de Argonautenweg op de begane grond. Op de winkelpuien is een globaal reclameplan aangegeven door middel 

van losse letters in het bovenlicht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Historische linten en kernen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Kern en Plassen, deelgebied Centrum dorps) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De bebouwing is in een rooilijn geplaatst die kleine verspringingen per pand of architectonische eenheid laat 

zien; de panden worden aaneengesloten gebouwd, eventuele tussenruimten worden overbouwd. 

- 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. 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.  

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

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde is het meest uitgesproken vormgegeven. 

- 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. 

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- 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 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie reageert positief op de aanpassing van het tussendeel grenzend aan de Olympusflat. Het 

teruggelegde volume zorgt ervoor dat het karakter van de flat als zelfstandig element in het lagere bouwblok 

behouden blijft. 

Verschijningsvorm 

De commissie ziet dat er stappen zijn gemaakt in de gevelopzet van het bouwblok, echter is de wijze waarop de hoek 

en de gevel aan het pleintje zijn vormgegeven nog niet overtuigend. Het donkere gevelvlak dat op de hoek naar 

boven wordt getrokken heeft geen relatie met de overige elementen binnen het bouwblok, en is daarbij zeer 

aanwezig. Daarnaast is de eerdere opmerking betreft de levendige plint in relatie tot de goederentoevoer nog niet 

overtuigend opgelost. De dichte gevel ter plaatse van goederentoevoer en de als winkelpui vormgegeven 

beganegrond van het trappenhuis zorgen nog niet voor de levendige uitstraling die op deze plek gewenst is. De 

commissie noemt het belang om juist aan deze zijde een passende en levendige gevel te creëren. De 

welstandscriteria vragen om een uitgesproken vormgeving van de gevel aan de straatzijde, een kwalitatief 

hoogwaardig vormgeven entreegebied, een bij de situatie passende openheid van de beganegrondgevels aan de 

openbare ruimte en een materiaalgebruik van hoge kwaliteit aan de straatzijde. De commissie vraagt de architect en 

de opdrachtgevers om de organisatie van het achterliggende programma nogmaals te bestuderen zodat de gevel 

aan het pleintje een betere uitstraling kan krijgen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

Het schetsmatige reclameplan voor de winkelpuien is in hoofdlijnen voorstelbaar, en dient nog verder te worden 

uitgewerkt. De eerdere opmerkingen betreft de entreegebieden van de bouwblokken rondom het hof blijven van 

kracht. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend en hoogwaardig 

materiaalgebruik, en een passende en zorgvuldige detaillering.  

 

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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6.5  Boezemsingel 27, Kralingen / Crooswijk (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw kerkgebouw 

Ontwerp / opdracht: Sander Ros (RoosRos Architecten) 

Dossier:  OMV.17.12.00027  

 

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. 24 januari 2018. 

Aangegeven wordt dat de sloop van het bestaande kerkgebouw, met uitzondering van een deel aan de achterzijde 

van het kavel, en de bouw van een kleiner kerkgebouw, uitgangspunten blijven van het voorstel. Het nieuw te bouwen 

volume is verder naar voren geschoven, tot aan de positie van de voorgevellijn van het oorspronkelijke kerkgebouw 

uit 1901. Het deel dat het nieuwe kerkgebouw en het bestaande deel koppelt is gedraaid, waardoor ruimte ontstaat 

voor een tuin aan de noordzijde van het kavel. Het terrein aan de voorzijde is aangepast, waarbij de groene strook 

van de aangrenzende voortuinen is doorgetrokken op het terrein, met uitzondering van een doorgang voor auto’s in 

het midden. De verschijningsvorm van het hoofdvolume van het nieuw te bouwen kerkgebouw blijft vrijwel 

ongewijzigd. Het aangrenzende bijgebouw is onderverdeeld in twee delen, met een hoofdentree op de kop en een 

glazen tussendeel. 

 

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. 

- 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. 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

- 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.). 

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

- 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.  
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- 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 

De commissie geeft aan dat er goede stappen zijn gezet met betrekking tot het ‘dichten van het gat’ in de bestaande 

gevelwand aan de singel, dat ontstaat door de sloop van het bestaande kerkgebouw. De commissie blijft echter van 

mening dat ook in het nieuwe ontwerp door het gebrek aan massa van de voorgestelde nieuwbouw er door sloop een 

te grove inbreuk wordt gemaakt in de stedenbouwkundige situatie. Daardoor komen de waarden van het beschermde 

stadsgezicht in de knel. Gevraagd wordt om nogmaals te onderzoeken of er meer massa behouden kan blijven met 

betrekking tot het zicht vanaf de singel, eventueel met behoud van delen van het bestaande kerkgebouw, dan wel 

toren. De commissie is positief over het doortrekken van de voortuinen aan de singel. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria en de waarden van het 

beschermd stadsgezicht. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht 

voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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6.6  Zuiderparkweg, Charlois (4e behandeling)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Internationale Congres Centrum Ahoy 

Ontwerp / opdracht: David Hess (Kraaijvanger architects) – Heijmans B.V. 

Dossier:  OLO 2559143 (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 een aangepast voorstel naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 11 januari 2017. 

Aangegeven wordt dat ervoor is gekozen om het entreegebouw in vormgeving los te koppelen van de rest van de 

nieuwbouw. In het entreegebouw zelf zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, waarbij de kolommen slanker zijn 

geworden en de indeling van de ramen is gewijzigd. Daarnaast word de donkere gevel doorgetrokken naar de 

achtergevel, die voorheen uit een translucente opening van het eerder getoonde schillen-concept was opgebouwd.  

 

Voor het achterliggende bouwdeel is de massa-opbouw gewijzigd, waarbij deze zich meer als één groot volume met 

kleinere aanbouwen toont. Uit één van de aanbouwen steekt een in lichtere kleur voorgestelde liftopbouw. De 

translucente delen zijn gewijzigd naar dichte sandwich-beplating met een aantal horizontale strookramen.  

 

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de aansluiting met het bestaande Ahoy-gebouw. Door de sloop van het 

bestaande entreegebouw worden delen van de in de tijd verrommelde hoek vervangen door het nieuwe 

entreegebouw. Een groot deel van de installaties op het dak wordt naar binnen geplaatst, met uitzondering van een 

verdiept dakvlak met installaties aan de achterzijde van het entreegebouw. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- 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. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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 

- 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). 
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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). 

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

Rotterdam. 

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan verbaasd te zijn over de ontwikkelingen in het plan na de laatste bespreking en begrijpt niet 

goed welke richting men op wil met het plan.  

In de laatste bespreking was de commissie positief over het concept van het grote volume van het entreegebouw met 

de daarop aansluitende reeks van in elkaar geschoven volumes. Dit concept van schillen met translucente invullingen 

langs de Zuiderparkweg gaf in hoofdopzet een overtuigend beeld, waarbij was gevraagd om het gevelconcept 

consequenter door te zetten in het entreegebouw. De keuze om nu het entreegebouw en de achterliggende volumes 

juist los te koppelen in verschijningsvorm leidt tot een verschraling van het concept. Daarnaast raakt het gebouw uit 

verhouding door de rigoureus gewijzigde volume-opbouw langs de Zuiderparkweg, die het oorspronkelijke concept 

verzwakt en geen relatie meer toont met de bestaande bebouwing van het complex. De verschraling van het concept 

toont zich tevens in het gekozen gevelmateriaal en de vereenvoudigde detaillering. De grote hoeveelheid aan dichte 

gevels langs de Zuiderparkweg is ongewenst. Aangegeven wordt dat de bestaande bebouwing van het complex veel 

meer verfijning en transparantie toont in materialisering en detaillering, en dat de nieuwe invulling van een zelfde 

kwaliteit zou moeten zijn.  

 

De commissie vraagt de architect om een duidelijke keuze te maken door terug te gaan naar het eerdere concept, of 

de nieuwe ontwerprichting op een overtuigendere wijze uit te werken. 

 

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.  


