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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 27 juni 2018 
 

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

 

 

AANWEZIG: 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen (tot 16:30), Ruitenbeek (tot 16:00), Van Oort, Molenaar 

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

(gedeeltelijk) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 15:00 

 

7.1  Dokter Kniplaan, Hoek van Holland (1e behandeling) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  L’Avenue - Nieuwbouw 12 woningen 

 Ontwerp / opdracht: Carol Groenewegen (Architectenburo J.J. van Vliet) / Schouten Bouw 

 Dossier:   OLO 3741577 

  

7.2  Burg. Oudlaan 50, Kralingen-Crooswijk (3e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 15:20 

 Omschrijving:  Renovatie Tinbergen H-gebouw 

 Ontwerp / opdracht: Ronald Schleurholts (Cepezed) 

 Dossier:   OMV.18.03.00143 

 

7.3  Naaldwijkstraat 29, Kralingen - Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 15:50 

 Omschrijving:  Aanpassing gevels wooncomplexen ‘Lollipop’ 

 Ontwerp / opdracht: Theo Kupers (TKA Architecten) / Woonstad Rotterdam 

 Dossier:   OMV.18.06.00132 

 

7.4  Oudedijk 400, Kralingen - Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 16:10 

 Omschrijving:  Aanpassing gevels wooncomplex ‘Lollipop’ 

 Ontwerp / opdracht: Jos de Krieger (Superuse Studios) / Woonstad Rotterdam 

 Dossier:   OLO 3387137 

 

7.5  Rochussenstraat 125, Centrum (2e behandeling) (20 min) 16:30 

 Omschrijving:  Transformatie Nieuw Hoboken gebouw 

 Ontwerp / opdracht: Rudolf Eilander (V8 Architects)  

 Dossier:   OMV.18.05.00578 

 

9 RONDVRAAG 

 

9.1 Voorstel instellen Welstandskamer Feyenoord City 
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7.1  Dokter Kniplaan, Hoek van Holland (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  L’Avenue - Nieuwbouw 12 woningen 

Ontwerp / opdracht: Carol Groenewegen (Architectenburo J.J. van Vliet) / Schouten Bouw 

Dossier:  OLO 3741577 

 

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 12 woningen in de wijk L’Avenue. Er worden twee rijen 

van vier woningen voorgesteld en aan de rand van het plangebied ook vier woningen maar dan per twee 

gekoppeld. Deze woningen hebben de entrees in de zijgevel, zo ook de woning aan de Dokter Kniplaan. Bij de 

twee rijtjes is dit niet het geval. De woningen worden net als de andere reeds gerealiseerde woningen in het gebied 

voorgesteld in licht gekleurd metselwerk. De derde laag wordt echter in donker metselwerk voorgesteld om zo 

meer aansluiting te zoeken bij de donkere kappen van de woningen in de directe omgeving. De erfafscheiding 

worden als groene erfafscheidingen weergegeven.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Projecten na 1985 

Welstandsniveau: Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Dirk van den Burgweg - Overige woningen) 

 

Relevante criteria 

Uitgangspunten 

- de wijk of buurt vormt een groen en suburbaan woonmilieu. 

- de wijk of buurt vormt een samenhangend geheel. 

- de wijk roept het ontspannen kustgevoel op. 

- de bebouwing heeft een informele uitstraling. 

- het groen in de openbare ruimte en de erfafscheiding vormen gezamenlijk het ruimtelijk raamwerk. 

- erfafscheidingen vormen een integraal onderdeel van het plan en zijn groen van karakter. 

- de relatie bebouwing / openbare ruimte is van groot belang; geen zijkanten naar de openbare weg. 

- individuele expressie van de woning mogelijk, zonder dat samenhang verloren gaat. 

- samenhang door erfafscheiding en voorgeschreven materiaal- en kleurgebruik. 

- per straat wordt één rooilijn gehanteerd. 

Welstandsbeleid in detail 

- Bouwinitiatieven doorbreken de stedenbouwkundige structuur niet. 

- De vormgeving van de erfafscheiding aan de straat is gelijksoortig. 

- De overgang tussen privé en openbaar wordt in samenhang ontworpen met het gebouw en is van hoge 

kwaliteit. 

- De vormgeving van de overgang water - tuin is gelijksoortig, waarbij het zicht vanaf het water op de kavel niet 

wordt dicht gezet. 

- De gebouwen (woningen) hebben een informele uitstraling. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhouding. 

- Aansluiting in schaal en hoogte op bestaande bebouwing. 

- Tweezijdige oriëntatie van de woning; zowel op de straat als op het water. 

- Woningen (kavels) omgeven door water hebben een alzijdige oriëntatie. 

- Onderlinge verschillen per woning (vormgeving) mogelijk, maar wel alles in de rooilijn. 

- Toepassing van licht (zandkleurig) metselwerk en donker getinte dakbedekking, bepaald door de supervisor 

(en goedgekeurd door Commissie Welstand). 

- De detaillering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering, weertype en het kustklimaat geen negatieve 

gevolgen hebben op de kwaliteit.  
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- Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon)licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld.  

- Géén toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

nabespreking 

De commissie vraagt aandacht voor twee onderwerpen. Het eerste punt betreft de derde laag van de woningen. 

De commissie uit haar twijfels over de positionering van de derde laag die nu in dezelfde lijn als de voorgevel ligt. 

Door de relatief smalle straten oogt dit enigszins benauwd. De commissie vraagt de architect om het plan op dit 

punt te herzien en doet de suggestie tot een kap of in ieder geval een setback. 

Het tweede punt betreft de omgang met de kopwoningen. In de welstandsparagraaf staat nadrukkelijk dat er geen 

zijkanten naar de openbare weg mogen zijn gericht. De kavel (zowel woning als erfafscheiding) dient een uitstraling 

naar de openbare ruimte te hebben. Het hanteren van groene erfafscheidingen versterkt het groene karakter en de 

samenhang van de wijk. De commissie meent dat ook hier, net als bij de tweekappers, de entrees aan de kop 

moeten worden ingepast. De commissie vraagt daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor de erfafscheidingen en ziet 

de uitwerking hiervan, in lijn met de criteria, graag tegemoet.  

 

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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7.2  Burg. Oudlaan 50, Kralingen - Crooswijk (3e behandeling) (gemeentelijk monument)  

Omschrijving:  Renovatie Tinbergen H-gebouw 

Ontwerp / opdracht: Ronald Schleurholts (Cepezed) 

Dossier:  OMV.18.03.00143 

 

Toetsingskader  

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 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 

De architect presenteert het definitieve voorstel voor de renovatie van het Tinbergengebouw en het plan voor de 

nieuwe, glazen dakopbouw. Het plan is reeds meerdere malen besproken met de commissie. Op hoofdlijnen was 

eerder al een positieve reactie gegeven, echter waren er nog diverse opmerkingen op deelaspecten in het plan. 

Per punt licht de architect toe op welke wijze deze opmerkingen zijn opgepakt. Ook is een advies op het plan van 

de supervisor (de heer Frishert) aangeleverd waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal zaken.  

Een groot deel van de opmerkingen van de commissie is verwerkt. Echter twee punten niet, de architect licht toe 

wat de reden daar van is. Zo is nogmaals onderzocht of het mogelijk is om de karakteristieke houten plafonds terug 

te brengen. Dit heeft een aantal nadelen omdat het plafond voor een groot deel zou moeten zakken om alle 

installaties kwijt te kunnen. Ook zou er vloerverwarming nodig zijn, wat betekent dat het vloerniveau verhoogt. Al 

met al zijn deze consequenties, vanuit het monument gezien, niet wenselijk en wordt vastgehouden aan het 

voorstel om een klimaatplafond toe te passen. 

Het tweede punt betreft het bandraam in de voormalige professorengang. De architect geeft aan dat het hier heel 

erg wenselijk is om meer openheid te creëren en dat daarom het raam wordt verlaagd. 

Aan de hand van een aantal impressiebeelden en nader uitgewerkte details wordt het ontwerp van de dakopbouw 

nogmaals toegelicht.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Ontwikkeling (Welstandparagraaf Open Rotterdamse Campus Woudesteijn) 

 

Relevante criteria uit de Welstandscriteria Open Rotterdamse Campus Woudesteijn 

Relatie met de omgeving 

- Aanbouw of opbouw is afgestemd op de lijnvoering en positionering in het masterplan. 

- Orthogonale vormen zijn verplicht; de richting ervan is parallel aan en haaks op de Plaza. 

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

- Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 

- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 

- Etalage-typologie ( = wand op een meter afstand achter het glas) is niet toegestaan, tenzij het gaat om 

informatie t.b.v. de campus of het gebouw zelf. 

- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

Bovenbouw 

- In de gevel is horizontale lijnvoering dominant ten opzichte van de verticale lijnvoering 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 
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- De gevel gaat in het bouwvolume overhoeks door, de gevelcompositie toont aan de vier zijden van het gebouw 

een duidelijke samenhang. 

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 

- De maat van de top is als specifiek uitgevoerd dakranddetail >1m of beslaat 1 gehele verdieping. 

- Dakopbouwen worden opgenomen in compositie van gebouw als geheel. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

- Detaillering: robuust en duurzaam. 

- Detaillering: materiaal-eigen of blinde montage. 

- Kleurgebruik terughoudend, natuurlijk, licht, ingetogen. 

- Waarneming van verschillende details op verschillende afstanden. 

- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering, uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

van het campus Masterplan. 

- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat gebouw massief en zwaar overkomt. 

- Materialisatie uitvoeren met het oog op verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben 

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van het materiaal, werking van (zon)licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van materialen die bij veroudering niet 

in esthetische kwaliteit achteruit gaan. 

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

 

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

en de nabespreking 

De commissie spreekt wederom haar waardering uit over het zorgvuldige plan. Op de wijze waarop de 

opmerkingen van de commissie zijn verwerkt in het plan reageert de commissie positief. Ook begrijpt zij het 

dilemma met betrekking tot het plafond in relatie tot de benodigde installaties. Zij stemt in met het voorstel, mede 

omdat in de vloer- en wandafwerkingen het hout terugkomt. Waar de commissie in de nabespreking over verder 

heeft gediscussieerd is het punt van de supervisor met betrekking tot de keuze voor gietvloeren. De supervisor pleit 

voor het toepassen van marmoleum conform het oorspronkelijke beeld. Zij ondersteunt de supervisor voor wat 

betreft dit punt en zou graag zien dat het plan hierop aangepast wordt. 
Een punt waar de commissie wederom negatief op reageert, is het verlagen en vervangen van het karakteristieke 

bandraam in de voormalige professorengang. De commissie ziet geen reden of noodzaak waarom deze 

monumentwaarde zou moeten worden opgeofferd.  

Voor wat betreft het glas voor de dakopbouw zou de commissie graag zien dat het veelbelovende impressiebeeld 

ook echt wordt waargemaakt. De keuze voor triple glas resulteert vaak in een onwenselijke groene tint. De 

commissie pleit daarom voor toepassing van ijzeroxidearm (low iron) glas, het is tenslotte ‘de kroon van het werk’.   

 

Conclusie 

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

redelijke eisen van welstand maar wordt nog negatief beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg, de 

commissie adviseert het bestuur daarom vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van de 

omgevingsvergunning. Zij ziet graag een aangepast plan tegemoet waarin bovenstaande opmerkingen zijn 

verwerkt.  
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7.3  Naaldwijkstraat 29, Kralingen - Crooswijk (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  Aanpassing gevels wooncomplexen ‘Lollipop’ 

Ontwerp / opdracht: Theo Kupers (TKA Architecten) / Woonstad Rotterdam 

Dossier:  OMV.18.06.00132 

 

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 het voorstel voor de aanpassing van de gevels van het Lollipop-complex. Het complex 

bestaat uit 11 verschillende bouwdelen die de oorspronkelijke bebouwing deels hebben vervangen. De 

gevelwijzigingen van drie bouwdelen aan de Oudedijk worden door een andere architect ontworpen. De architect 

toont een principe-voorstel voor de 8 bouwdelen, en een uitgewerkt voorstel voor het bouwdeel dat nu als 

aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.  

 

Voorgesteld wordt om de bestaande gevelbeplating te vervangen voor steenstrips, die in verschillende tinten en in 

een verticaal verband worden aangebracht. De tinten verschillen per bouwdeel, en tevens in het bouwdeel krijgen 

de verschillende gevels een andere tint. Ook worden verbijzonderingen zoals de erkers in een andere tint als de 

desbetreffende gevel voorgesteld. De bestaande, lichte metselwerk plinten en zijgevels van de entreegebieden 

worden allen gekeimd in een donkergrijze kleur. De entrees worden voorzien van meer glas op de begane grond, 

waarbij de nieuwe puien in de rooilijn worden geplaatst. De kozijnen van de entrees en trappenhuizen worden 

donker geverfd. De bestaande spijlenhekken van de balkons worden vervangen door een stalen hekwerk. Deze 

bestaand uit strips die in het midden verdraaid zijn, en voor de bestaande betonnen balkonrand doorlopen. De 

achtergevels worden voorzien van verticale delen van vezelcementplaat, die naar boven toe een lichtere tint 

krijgen. 

 

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. 

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.  

- 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. 

- 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. 
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- 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). 

- 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 het vervangen van de gevelbeplating voor steenstrips in principe voorstelbaar is. De 

wijze waarop de verschillende kleurtinten worden verdeeld over de gevels is echter nog niet overtuigend. Het 

bestaande complex vormt, door de gelijke gevelbehandeling van de verschillende bouwdelen, een ensemble 

binnen de wijk. Doordat de voorgestelde tinten niet alleen per bouwdeel, maar ook per gevel binnen het bouwdeel 

of bij een verbijzondering van een bouwdeel verschillen, valt ieder bouwblok uiteen. Dit wordt versterkt door de 

afwijkende materiaalkeuze aan de achtergevels. Daarnaast kan de commissie niet instemmen met het donker 

keimen van de bestaande metselwerk plinten en gevels, zowel vanwege de sombere uitstraling als de snelle 

veroudering. De uitwerking van de balkons verdienen tevens meer aandacht. De commissie doet de suggestie een 

bovenregel op het hekwerk toe te voegen, zodat de balkons op een prettigere manier gebruikt kunnen worden. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en 

mandateert het secretariaat voor de beoordeling van een aangepast voorstel. Bij twijfel kan het voorstel opnieuw 

aan de commissie voorgelegd worden. 
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7.4  Oudedijk 400, Kralingen - Crooswijk (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Aanpassing gevels wooncomplex ‘Lollipop’ 

Ontwerp / opdracht: Jos de Krieger (Superuse Studios) / Woonstad Rotterdam 

Dossier:  OLO 3387137 

 

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 aanpassing van de gevels van het Lollipop-complex. Het complex 

bestaat uit 11 verschillende bouwdelen die de oorspronkelijke bebouwing deels hebben vervangen. Het voorstel 

betreft de gevelwijzigingen van drie bouwdelen aan de Oudedijk, de wijzigingen aan de overige blokken worden 

door een andere architect ontworpen. 

 

Voorgesteld wordt de materialisering van de gevels te wijzigen en de entreegebieden opener te maken. De 

bestaande gevelbeplating wordt vervangen door volkern beplating, afkomstig uit hergebruikte bureaubladen. De 

gevels worden voorzien van een nieuw patroon waarbij terugliggende vlakken rondom de kozijnen worden 

geïntroduceerd, zodat een gridstructuur en meer dieptewerking ontstaat. De beplating wordt voorzien van een 

freespatroon van donkere lijnen, die in de vlakken rondom de gevelopeningen in dichtheid verschillen. De plint 

wordt voorzien van een hardstenen band, die hoger wordt opgetrokken aan de zijde van het park. De entrees van 

de woningen krijgen een kader van beplating met houtprint, die als lamellen voor de voordeur doorlopen. De 

achtergevels en een deel van de vlakken op de verdiepingen aan de voorgevel krijgen tevens beplating met 

houtprint. De architect geeft aan met de gemeente in overleg te willen gaan betreft de mogelijkheden voor een 

Delftse stoep. De entreegebieden worden voorzien van grote glazen puien, waarbij de kozijnen donker worden 

geverfd. De bestaande baksteen vlakken worden wit gekeimd. 

 

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. 

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.  

- 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. 

- 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. 
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- 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). 

- 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 zich goed te kunnen vinden in de hoofdopzet van het voorstel. De experimentele en 

circulaire aanpak is goed passend bij deze tijd. Aangegeven wordt dat het voorstel valt of staat met een 

zorgvuldige uitwerking en uitdetaillering van het conceptplan. Het keimen van de bestaande gevels is hierbij niet 

passend. De commissie vraagt om het vervaardigen van een mock-up, waarmee het grafische patroon, de 

dieptewerking van de gevel, de eventuele waterslagen en overige details beoordeeld kunnen worden. Daarnaast 

geeft de commissie aan dat bij de vernieuwing van de gevel de mogelijkheid ontstaat om rommelige elementen 

zoals de hemelwaterafvoeren op een fraaie wijze weg te werken. Het initiatief voor het creëren van een Delftse 

stoep wordt door de commissie toegejuicht. 

 

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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7.5  Rochussenstraat 125, Centrum (2e behandeling)  

  

Omschrijving:  Transformatie Nieuw Hoboken gebouw 

Ontwerp / opdracht: Rudolf Eilander (V8 Architects)  

Dossier:  OMV.18.05.00578 

 

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 vragen en opmerkingen tijdens de 

welstandsvergadering d.d. 2 mei 2018. In het voorstel zijn de volgende aspecten aangepast. 

- Aan de Rochussenstraat is een tweede terugliggende entree toegevoegd. 

- De bestaande terugliggende balkons zijn behouden, zowel aan de voor- als aan de achtergevels. 

- De screens en de aluminium geveldelen zijn voorzien van een donkerdere kleur. 

- De verbijzonderingen op de kopgevel zijn dieper in de gevel komen te liggen. 

Daarnaast toont de architect een sample van het aluminium gevelmateriaal, en de kleurverandering bij 

verschillende invalshoeken van het zonlicht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid (in dit deelgebied het bouwblok of een aantal blokken of 

gespiegelde wanden) in stand of herstellen deze. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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 heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten. 

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

omringende blokken.  

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- 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. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit. 

- 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). 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit de vorige welstandsbehandeling op een passende wijze zijn 

doorgevoerd in het aangepaste voorstel. Tevens is het plan voor een gezamenlijke tuin in het binnenterrein goed 

passend bij de succesvolle voorbeelden van binnentuinen in de omliggende bouwblokken. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat het voorstel niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief.  
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9.1 Voorstel instellen Welstandskamer Feyenoord City  

 

De commissie geeft aan in te stemmen met de uitgangspunten voor het inrichten van de Welstandskamer 

Feyenoord City, zoals toegelicht door het Secretariaat Welstand en Monumenten in de rondvraag. 


