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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 7 MAART 2018 
 

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

 

 

 

 

AANWEZIG 

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

Secretariaat: Pronk, Van den Berg (verslag), Van der Klauw (verslag), Verhagen, Vervoort (gedeeltelijk) 

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

 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 15:45 

 

7.1 Van Beethovenlaan 60, Hillegersberg / Schiebroek (1e behandeling)  15:45 

 Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding reuma revalidatiecentrum  

 Ontwerp / opdracht: Michel Tombal (RAU) - Fundis Vastgoed 

 Dossier:   OLO 3378871 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE  (10 min) 

 

7.2  Laan op Zuid – Remisehof, Feijenoord (1e behandeling) 16:15 

 Omschrijving:  Remisehof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

 Ontwerp / opdracht: Dik Houben (Powerhouse Company) - Stevast Baas & Groen B.V. 

 Dossier:   OLO 3326689 (conceptaanvraag) 

 

7.3  Laan op Zuid - Machinistenhof, Feijenoord (1e behandeling) (plan is van agenda gehaald) 16:35 

 Omschrijving:  Machinistenhof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

 Ontwerp / opdracht: Bart Spee (Spee architecten) -  Leyten Bouwplanontwikkeling 

 Dossier:   OLO 3394341 (conceptaanvraag) 
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7.1 Van Beethovenlaan 60, Hillegersberg / Schiebroek (1e behandeling)   

 

Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding reuma revalidatiecentrum  

Ontwerp / opdracht: Michel Tombal (RAU) - Fundis Vastgoed 

Dossier:  OLO 3378871 (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 verbouwing van het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam. 

Het zorgcentrum bevindt zich in een stedelijk groengebied, met een door Piet Oudolf ontworpen tuin aan de zijde 

van de Molenlaan. Het bestaande gebouw bestaat uit twee delen, die met luchtbruggen zijn verbonden. Aan de 

Molenlaan bevindt zich het gedeelte Strauss, dat uit verschillende volumes bestaat die deels over elkaar steken. 

Daarachter bevindt zich een later gebouwd volume, het Mozart gebouw. Tussen de gebouwdelen bevindt zich de 

entreezone. Voorgesteld wordt om het Mozart gebouw te slopen en te vervangen voor een vier-laags rechthoekig 

volume. Het L-vormige deel van het Strauss gebouw wordt voorzien van een extra versieping, de uitbouw ter 

plaatse van het binnenterrein wordt gesloopt. Daarnaast worden de luchtbruggen vervangen voor een eenlaags 

entreevolume op maaiveldniveau die beide gebouwdelen zal verbinden. Het parkeren wordt grotendeels in de 

groene zone achter de nieuwbouw opgelost, met uitzondering van een paar parkeerplaatsen in het entreegebied. 

Zowel de bestaande als het nieuwe bouwdeel wordt voorzien van een nieuwe gevel, bestaande uit horizontale 

banden met een invulling van glas en verticale houten delen. Aangegeven wordt dat er nog geen keuze gemaakt is 

tussen een uitvoering van de horizontale banden in lichtkleurige vezelcement beplating of donkere aluminium 

beplating. Daarnaast geeft de architect aan dat er een aantal luchtbehandelingskasten op het dak zullen worden 

voorgesteld, wat nog niet op tekening is aangegeven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- 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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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 detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 

Het vervangen van het Mozart gebouw voor een rechthoekig volume, het toevoegen van een extra laag op het 

Strauss gebouw, en de aanpassingen aan het binnenterrein zijn welstandshalve goed voorstelbaar. Het bestaande 

complex bestaat uit een grote verscheidenheid aan bouwdelen. Met de voorgestelde aanpassingen ontstaat er de 

kans om er een samenhangend geheel van te maken. De commissie geeft aan dat een zorgvuldige inpassing in 

het stedelijke groengebied van groot belang is, met een integrale oplossing voor de parkeerplekken. De commissie 

doet de suggestie om een landschapsarchitect bij het plan te betrekken. 

Verschijningsvorm 

De nieuwe opzet voor de gevels met lange, horizontale banden is goed passend en maakt het complex een 

samenhangend geheel. Met het toevoegen van losse luchtbehandelingskasten op het dak kan niet worden 

ingestemd, deze dienen op een passende wijze te worden geïntrigeerd met het gebouw.  

Materiaal, kleur en detaillering 

Met betrekking tot de kleur en het materiaal van de horizontale gevelbanden geeft de commissie aan dat het 

gebouw zich op een relatief donkere plek bevindt, waardoor het toepassen van een donkere kleur een zeer 

sombere uitstraling kan gaan geven. Aangegeven wordt dat in de verdere uitwerking van het plan een hoogwaardig 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering gewenst is, passend bij de rijkheid van het gebied.  

 

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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7.2  Laan op Zuid – Remisehof, Feijenoord (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Remisehof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

Ontwerp / opdracht: Dik Houben (Powerhouse Company) - Stevast Baas & Groen 

Dossier:  OLO 3326689 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Van Oort trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie vanwege eerdere 

betrokkenheid bij de planvorming. Ook 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 architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van twee gesloten bouwblokken, als onderdeel van de 

gebiedsontwikkeling Parkstad. De woongebouwen bevinden zich aan beide zijdes van de Laan op Zuid. De 

blokken hebben een ruime opzet met overdekte parkeerplaatsen, privétuinen en een collectieve tuin in het 

binnenterrein. Beide bouwblokken zijn opgebouwd uit grondgebonden woningen rondom met een hoger 

appartementendeel op de hoek aan de zijde van de Laan op Zuid. De grondgebonden woningen zijn opgedeeld in 

eenheden van een aantal woningen, die in hoogte licht van elkaar verspringen. De gevels worden voorzien van 

een grid van metselwerk, met een terugliggende invulling van verbijzonderd metselwerk en gevelopeningen, die 

per woning verschilt. De kleur en gemêleerdheid van het metselwerk verschilt per eenheid van een aantal 

woningen. de kleur en neggemaat van de kozijnen zijn voor de alle woningen gelijk. De appartementendelen zijn 

voorzien van afgeschuinde hoeken en uitkragende balkons. Naast de entree en een commerciële ruimte bij Blok H 

zijn er veel bergingen op de begane grond gesitueerd, met dichte wanden naar de straatzijde.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Projecten na 1985 (Blok K1) & Niet-planmatige uitbreidingen (Blok H) 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante vaste criteria (Blok K1 & H) 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar 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. 

- 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.  

- 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 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. 

 

Relevante aanvullende criteria Projecten na 1985 (Blok K1) 

Verschijningsvorm 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

 

Relevante aanvullende criteria Niet-planmatige uitbreidingen (Blok H) 

Ruimtelijke inpassing  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

Verschijningsvorm 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

 

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

nabespreking 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie geeft aan verheugd te zijn met de intentie om dit langdurig leegstaande terrein een invulling te 

geven. De grootschalige opzet van de blokken is goed passend bij de grote schaal van de gebiedsontwikkeling en 

de bestaande bebouwing aan de Laan op Zuid. Daarnaast geven de overdekte parkeerplekken en ruime 

collectieve binnentuinen een bijzondere kwaliteit aan in deze grootschalige ontwikkeling. 

Verschijningsvorm 

In verband met de grote schaal van het gebied is het een passende keuze om de bouwblokken onder te verdelen 

in eenheden van een aantal panden. De keuze van deze schaal verwijst naar de bouwwijze van de omliggende, 

omstreeks 1900 gerealiseerde, wijken. De commissie vindt dit leidmotief echter niet overtuigend opgepakt in het, 

vooral grafische, ontwerp van de gevels. Ook wordt het thema afgezwakt door de per woning verschillende 

gevelinvullingen. Een benadering met eenzelfde verschijningsvorm per eenheid van aantal panden zou in deze 

situatie passender zijn. Daarnaast zijn de gevels op de koppen, met name ter plaatse van de appartementen, zeer 

gesloten. De criteria vragen om openheid van de beganegrondgevels aan de openbare ruimte. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie is tevens nog niet overtuigd betreft de uitwerking van de gevels en de keuze van de types 

metselwerk. De lange gevels tonen relatief vlak, door de geringe terugligging van het verbijzonderde metselwerk en 

de ondiepe neggematen. Daarnaast is er gekozen om voor de gehele bouwblokken dezelfde kleur kozijnen en veel 

repeterende kalfhoogtes toe te passen. Hoewel het type metselwerk verschilt per eenheid van woningen, is de 

kleur, de glans en de gemêleerdheid van de stenen en voegen te gelijksoortig om het verschil in eenheden 

duidelijk te kunnen ervaren. 

 

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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7.3  Laan op Zuid - Machinistenhof, Feijenoord (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Machinistenhof: Nieuwbouw woningen Parkstad 

Ontwerp / opdracht: Bart Spee (Spee architecten) - Leyten Bouwplanontwikkeling 

Dossier:  OLO 3394341 (conceptaanvraag) 

 

Dit agendapunt is komen te vervallen. Vanwege omstandigheden is door de aanvrager en architect verzocht om de 

behandeling door te schuiven naar een volgende vergadering.  




