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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 11 juli 2018 

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

 

AANWEZIG 

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

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

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

 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

7.1  Coolsingel 42, Centrum (2e openbare behandeling) (rijksmonument) (40 min)  14:30 

 Omschrijving:  Herbestemming voormalig Postkantoor  

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

 Dossier:   OLO 3237283 (conceptaanvraag)  

 

7.2  Dordtsestraatweg 331, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:10 

Omschrijving:  Gevelwijziging appartementencomplex 

 Ontwerp / opdracht: Jesse Treurniet (Treurniet Architectuur) 

 Dossier:   OMV.18.05.00299 

 

7.3 Jaap van der Hoekplaats, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementengebouw - De Drukkerij  

 Ontwerp / opdracht: Pim van der Ven (Juli architecten) / Stebru 

 Dossier:   OLO 3679473 (conceptaanvraag) 

 

7.4  Hudsonstraat, Delfshaven (1e behandeling) (30 min) 16:00 

 Omschrijving:  The Hudsons: nieuwbouw 140 koopwoningen in vijf bouwblokken 

 Ontwerp / opdracht: Jeroen Schipper (JSA) 

 Dossier:   OLO 3756281 (conceptaanvraag) 

 

7.5  Bentinckplein, Noord (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 16:30 

 Omschrijving:  Herontwikkeling supermarkt en uitbreiding kerkgebouw 

 Ontwerp / opdracht: Tijmen Versluis (Appel Architecten) 

 Dossier:   OLO 3434941 (conceptaanvraag) 

 

7.6  Kruiskade 12, Centrum (1e behandeling) (20 min) 16:50 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

 Ontwerp / opdracht: John van de Weg (Knevel Architecten) 

 Dossier:   OLO 3755363 (conceptaanvraag) 

 

7.7  Jan Evertsenplaats, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument) (20 min)  17:10 

 Omschrijving:  Renovatie flatgebouwen en wijzigen en restaureren entrees  

Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar & Co)  

Dossier:   OMV.18.07.00132
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7.1  Coolsingel 42, Centrum (2e openbare behandeling) (rijksmonument) 

  

Omschrijving:  Herbestemming voormalig Postkantoor  

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

Dossier:  OLO 3237283 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gedeeltelijk aangepaste 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)  

 

Inleidend 

De tweede openbare bespreking van het schetsplan voor de herbestemming van het postkantoor (rijksmonument) 

is net als de eerste bespreking in het kader van vooroverleg. Tijdens deze bespreking wordt niet het gehele plan 

besproken maar enkel de inpassing van de toren aan de Rodezand, de kroon van de toren en de wijze waarop 

word omgegaan met de ‘wonden’ die ontstaan door de sloop van de Rodezandvleugel.  

 

Omschrijving van het plan  

De architect presenteert het aangepaste voorstel voor de omgang met de zijgevels van de expeditiehof, na 

verwijdering van de Rodezandvleugel in het zicht komen. Hier is in de voorgaande bespreking met de commissie 

kritisch op gereageerd. De commissie had bezwaren tegen het voorstel om de zijgevels aan te helen conform het 

oorspronkelijke ontwerp van Bremer omdat dit tot de veronderstelling kan leiden dat het postkantoor altijd een U-

vorm is geweest. Het ontwerpteam heeft nader onderzoek verricht en is tot de conclusie gekomen dat bepaalde 

delen van de zijgevels reeds gebouwd waren voordat besloten werd de Rodezandvleugel dicht te bouwen. 

Voorgesteld wordt om de delen die nog aanwezig zijn, te behouden en weer in het zicht te brengen. De delen die 

nooit gebouwd zijn maar nu wel in het zicht komen, zullen als ‘wonden’ zichtbaar blijven en worden afgewerkt met 

een pleisterlaag. 

De architect toont in zijn presentatie aan de hand van drie verschillende modellen hoe gezocht is naar een betere 

samenhang tussen het basement van de toren en het monument. Model 1 toont een voorstel waarbij de verticale 

insnijdingen (de nissen tussen basement toren en bestaand gebouw) worden dichtgezet met hekwerken. De 

hekwerken verwijzen naar de bestaande (en oorspronkelijke) hekwerken in de openingen in de Rodezandvleugel. 

Gelijkvormige hekwerken worden ook voorgesteld als afsluiting van de entrees naar de expeditie en parkeergarage 

en worden toegepast als verfraaiing van de entrees in de plint van de toren naar de woningen en het hotel. Model 2 

gaat uit van het dichtzetten van de verticale insnijdingen, met een iets terugliggende positie ten opzichte van de 

rest van de gevels. Dit voorstel is gebaseerd op het bestaande gevelbeeld van de Rodezandvleugel waar dit ook 

het geval is. De architect zelf ziet twee grote nadelen aan dit voorstel. Ten eerste dat hierdoor de ‘wonden’ niet 

meer zichtbaar zijn. Ten tweede dat dit de lichtinval, die al beperkt is, in de expeditiehal belemmert. Model 3, het 

voorkeursmodel van de architect, continueert de monoliet enkel op begane grondniveau. De verticale insnijdingen 

worden ter plaatse van de begane grond dichtgezet en krijgen een ondergeschikte toegang, gelijkend op de 

bestaande situatie. De precieze uitwerking in materiaal en detaillering wordt hierbij niet getoond. 

Ook is de kroon van de toren aangepast naar aanleiding van de opmerking van de commissie dat zij die graag 

rustiger en abstracter zou zien. De toren wordt nu beëindigd met een heldere, meer abstracte bovenste laag. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
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- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- 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 gedeeltelijk aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en 

de nabespreking 

Op het voorstel voor de omgang met de ‘wonden’ (de restanten waar de aansluiting Rodezandvleugel wordt 

weggebroken) reageert de commissie positief. Ook de aangepaste kroon van de toren, waarin gestreefd is naar 

meer rust, overtuigt de commissie. De commissie waardeert de wijze waarop is gezocht naar een betere 

aansluiting tussen toren en monument. Zij geeft aan de drie ingediende en door de architect toegelichte modellen 

besproken te hebben. De overgang tussen de toren en het monument is van cruciaal belang. De eerder 

voorgestelde verticale insnijdingen (nissen) tussen toren en monument overtuigden de commissie niet. Dit soort 

ruimtes grenzend aan het openbaar gebied leiden tot beheersproblemen en onderbreken de contour van het 

ensemble te veel. Het afsluiten van de nissen met hekwerken is onvoldoende overtuigend. Het dichtzetten van de 

nissen tot aan de dakrand van het monument wordt qua totaalbeeld wel overtuigender maar de commissie begrijpt 

ook dat dit de lichtinval in de hal (de voormalige expeditiehof) belemmert. Daarbij zijn de zogenaamde ‘wonden’ 

hierdoor vanaf de straat niet meer afleesbaar. Dit leidt er toe dat de commissie de richting waarnaar in model 3 

naar wordt gezocht nog het meest passend vindt omdat hiermee de monoliet, in ieder geval op begane 

grondniveau, gecontinueerd blijft. Hierbij gaat het met name om het principe van het continueren van de monoliet 

als basement van het gehele ensemble (monument én toren). Uit de tekeningen is de verschijningsvorm van de 

geveldelen, ter plaatse van de setback, nog onvoldoende op te maken. De wijze waarop de verschillende entrees 

ter plaatse van de toren zijn ingepast overtuigt de commissie nog niet. Hierop is eerder al kritisch gereageerd. De 

commissie meent dat het ontwerp van dit gehele deel (basement over de volledige breedte van de te slopen 

Rodezandvleugel) herzien moet worden in lijn van het voorkeursmodel 3. De onevenwichtigheid en asymmetrie die 

niet past bij de onderbouw van de toren maar vooral ook niet bij de karakteristieken van het monument dienen 
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voorkomen te worden. Ook komen het stevige monolitische karakter en horizontaliteit nog onvoldoende tot uiting in 

het ontwerp.  

De luifel blijft een punt van discussie, de commissie ziet wel mogelijkheden als de het basement mét de luifel als 

geheel op overtuigende wijze wordt ontworpen. Verder vraagt de commissie te bestuderen of behoud van een deel 

van de bestaande setback in metselwerk ter plaatse van de begane grond aan de Rodezand mogelijkheden biedt. 

Dit zou in het verhaal van de bouwsporen (wond) een oplossingsrichting kunnen zijn. Hoog monumentaal materiaal 

uit de te slopen Rodezandgevel (in- en exterieur) maakt deel uit van het ‘donormateriaal’ van het project.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de omgang met de zijgevels die na de sloop van de Rodezandvleugel vrijkomen 

en het aangepaste ontwerpvoorstel voor de kroon. De commissie reageert vooralsnog negatief op de manier 

waarop de toren in het monument ‘landt’. Benadrukt wordt dat dit een tussentijds gesprek betreft over een aantal 

aspecten uit het plan. Na de definitieve indiening van het plan als aanvraag omgevingsvergunning volgt een eerste 

behandeling/beoordeling van het volledig uitgewerkte plan waarbij ook de materialen en details zullen worden 

beoordeeld. De opmerkingen van de commissie uit het verslag van 30 mei blijven van kracht. Op de beoordeling 

van de nadere uitwerking en de nog niet getoonde/besproken onderdelen uit het plan geldt een voorbehoud.  
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7.2  Dordtsestraatweg 331, Feijenoord (1e behandeling)  

Omschrijving:  Gevelwijziging appartementencomplex 

Ontwerp / opdracht: Jesse Treurniet (Treurniet Architectuur) 

Dossier:  OMV.18.05.00299 

 

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 aan de appartementengebouwen 

Prinsenhof I en Prinsenhof II. De gebouwen liggen in een tuindorp-gebied en grenzen aan de gebiedsontwikkeling 

Zuiderhof. De metselwerk gebouwen bestaan aan de voorzijde uit een dichte plint en een terugliggende galerij 

daarboven, met op de verdiepingen galerijen die zijn afgeschermd met een half-transparante gevel. De hoofdopzet 

van deze gevel bestaat uit houten kozijnen met horizontale stroken van glas, blauwe, gele en roze 

paneelinvullingen als borstwering. Ter plaatse van de keukens komt de gevel verder naar buiten. In deze erkers 

zijn meerdere vlakken in de kozijnen dichtgezet met rode of gele panelen.  

 

Voorgesteld wordt om de gekleurde panelen te vervangen voor grijze volkern beplating. Ter plaatse van de erkers 

worden zowel het glas als de panelen vervangen voor dichte, volkern beplating. De panelen worden voorzien van 

een patroon dat refereert aan de luiken op de Prinsenhof in Delft, vanwege de gelijke benaming van de bebouwing. 

Het kleurenpalet betreft verschillende bruintinten met een glanzende afwerking. Ter plaatse van de terugliggende 

galerij wordt het metselwerk in een witte kleur gekeimd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- 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. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 
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- 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 ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan niet in te kunnen stemmen met het verder dichtzetten van de erkers. Het gebouw heeft op 

dit moment al een relatief gesloten karakter, waardoor juist bij een nieuwe ingreep de kans ontstaat om het gebouw 

opener te maken en de bewoners meer contact met de straat te bieden. Daarnaast vormt de wijze waarop de 

nieuwe gevels zijn vormgegeven onvoldoende relatie met de logische opzet van de huidige gebouwen. Het 

argument om te verwijzen naar de luiken van het Prinsenhof in Delft door de gelijke benaming is onvoldoende voor 

de keuze van de vormgeving. Het keimen van het metselwerk ter plaatse van de terugliggende galerij is in principe 

voorstelbaar. Hierbij wordt gevraagd om zorgvuldig te bestuderen waar het keimwerk ophoudt zodat het 

metselwerk aan de buitengevels zichtbaar blijft, en op welke wijze dit aansluit bij de vloer en het plafond van de 

galerij.  

 

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 worden voorgelegd. 
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7.3 Jaap van der Hoekplaats, Prins Alexander (1e behandeling)  

 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementengebouw - De Drukkerij  

Ontwerp / opdracht: Pim van der Ven (Juli architecten) / Stebru 

Dossier:  OLO 3679473 (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 het vervangen van een tweelaags drukkerijgebouw voor een 

woongebouw. De locatie bevindt zich in een winkelgebied binnen een stempel- en strokenwijk. Het nieuwe gebouw 

bestaat uit een appartemententoren op de kop, een tweelaagse parkeergarage aan het bestaande parkeerterrein 

en een rij drielaagse woningen die de pareergarage afschermen vanaf de straat. De architect presenteert een 

schets van een hoofdopzet van een plint met hoge, verticale openingen, een middendeel met gevelopeningen in 

een raster, en een kroon waarbij de openingen hoger worden doordat de verdiepingshoogte wordt vergroot. Daarbij 

worden ter plaatse van de plint en de kroon de neggematen dieper. 

 

De entree voor de appartementen bevinden zich op de kop. Aan beide zijden van de entree wordt een grote 

fietsenberging voorgesteld. Deze gevels krijgen ruime openingen die voor het grootste deel zijn voorzien van dichte 

shadowboxen. Op de verdiepingen zijn de appartementen voorzien van balkons met spijlen hekwerken. De 

balkons zijn op willekeurige wijze over de gevel verspreid, en steken op diverse hoekpunten uit de gevels. De gevel 

aan het parkeerterrein is voorzien van een volume dat naar voren en boven toe wat uitsteekt, waarin de autoliften 

zijn gesitueerd. De overige delen zijn voorzien van roosterpanelen. Ook de gevels aan de Berlageweg zijn voorzien 

van met name roosterinvullingen, en een vluchttrap die aan de buitenzijde van het gebouw is aangebracht. De 

voorgevel van de woningen hebben een open karakter. In de beelden wordt een aanzet gepresenteerd voor het 

creëren van een Delfse stoep. Het dak van de woningen en van de toren worden voorzien van zonnepanelen. Het 

dak van de parkeergarage krijgt een daktuin, die aansluit op de bovenste verdieping van de woningen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- 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.  
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- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

- 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. 

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de heldere hoofdopzet, zoals getoond in de schets met een plint, middendeel en 

kroon, goed voorstelbaar is in het gebied. Ook het verschil in neggematen die worden voorgesteld in de plint en de 

kroon zijn goed passend in deze opzet. Echter ontkracht de wijze waarop het voorstel verder is uitgewerkt deze 

heldere compositie. Door de veelheid aan verschillende elementen en het te geringe effect van de neggemaat is de 

indeling in plint, middendeel en kroon niet meer afleesbaar. De balkons die willekeurig over de toren zijn geplaatst, 

passen zowel niet in de gekozen compositie als in de geldende gebiedscriteria (weefgevel). Daarnaast zorgt de 

programmering van de begane grond met veel parkeren en fietsenbergingen voor te weinig uitstraling naar de 

straat. Dit wordt versterkt door de vele dichte geveldelen, de lage verdiepingshoogte van de plint en de sobere 

vormgeving van de entree naar de appartementen. Het gebouw toont tevens geen openheid naar het 

tegenoverliggende voorplein van het kerkgebouw aan de Berlageweg, die een hoofdroute door het gebied vormt. 

Tenslotte geeft de commissie aan dat de zonnepanelen op de verschillende daken op passende wijze in het 

ontwerp dienen te worden meegenomen, niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 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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7.4  Hudsonstraat, Delfshaven (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  The Hudsons: nieuwbouw 140 koopwoningen in vijf bouwblokken 

Ontwerp / opdracht: Jeroen Schipper (JSA) 

Dossier:  OLO 3756281 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van vijf gesloten bouwblokken, die in een strook langs het 

Dakpark worden geplaatst. De locatie bevindt zich aan de rand van de wijk Bospolder. De blokken zijn ter plaatse 

van de tussenstraten op verschillende manieren afgeschuind. Een aantal blokken krijgen routes door de 

binnengebieden, waarbij nog wordt onderzocht in hoeverre deze openbaar worden. Aan de breedste tussenstraat 

bevinden zich commerciële ruimtes in de plint met bovenliggende appartementen. Het overige programma bestaat 

uit grondgebonden woningen. Het parkeren bevindt zich op de begane grond in de binnenterreinen. De daken van 

de parkeerterreinen worden voorzien van binnentuinen, die aansluiten op het woonprogramma op de eerste 

verdieping van de woningen.  

 

De gevels aan het park krijgen een andere vormgeving dan de gevels aan de wijkzijde. In de tussenstraten loopt 

deze vormgeving geleidelijk naar elkaar toe. De gevels aan het park worden gedenomineerd door horizontale 

banden en krijgen een lichte kleur metselwerk. De gevels aan de wijkzijde worden gedenomineerd door verticale 

penanten en krijgen een donkere kleur metselwerk die refereert naar de kleuren van de aangrenzende blokken. De 

tussenstraten krijgen een rasterpatroon, en verschillende tinten metselwerk waarin de kleur langzaam overgaat van 

de park- naar de wijkzijde. Daarnaast is er per bouwblokken een licht verschil in kleur aangebracht. De 

bouwblokken zijn voorzien van ruime gevelopeningen, een deel van de woningen zijn op de bovenste verdieping 

voorzien van daterassen en patio’s. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

omringende blokken. 

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige hoofdopzet van het plan goed voorstelbaar is, en verheugd te 

zijn dat de wijk weer een duidelijke rand aan het Dakpark krijgt. Ook kan de commissie instemmen met de wijze 

waarop in vormgeving, materiaalgebruik en kleurkeuze een geleidelijke overgang wordt gecreëerd tussen de 

woonwijk en het Dakpark. Voor de verdere uitwerking van het plan zijn er de volgende aandachtspunten, die 

betrekking hebben op de overgangen tussen de private, collectieve en openbare ruimtes: 

 

- Hoewel de openheid van de beganegrondgevels wordt gewaardeerd, zal nader bestudeert kunnen worden hoe 

de plint aansluit op de begane grond. Voorkomen dient te worden dat er een situatie ontstaat waarbij 

bewoners de begane grond zullen gaan dichtzetten aan de straatzijde. Dit heeft te maken met zowel de 

vormgeving van de plintgevel, de programmering van de achterliggende ruimtes, en de inrichting van de straat 

in de zone direct aan de gevel. 

- De woning entrees zijn op dit moment relatief sober vormgegeven. De commissie ziet graag dat hier meer 

aandacht aan wordt besteed, zodat de entreegebieden een prettige uitstraling krijgen.  

- Een deel van de blokken is voorzien van een openbare route door de verhoogde binnentuin. De commissie 

ziet niet de noodzaak tot het maken van deze openbare ruimtes in de blokken, door de vele doorgangen die 

tussen de bouwblokken worden gecreëerd en de aanwezigheid van het Dakpark. Vaak worden dit soort 

ruimtes in een later stadium dichtgezet met hekwerken. Het creëren van collectieve buitenruimtes voor de 

bewoners wordt wel als waardevol geacht. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde aandachtspunten. De nadere uitwerking van het plan wordt met belangstelling tegemoet 

gezien. 
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7.5  Bentinckplein, Noord (1e behandeling) (gemeentelijk monument)  

  

Omschrijving:  Herontwikkeling supermarkt en uitbreiding kerkgebouw 

Ontwerp / opdracht: Tijmen Versluis (Appel Architecten) 

Dossier:  OLO 3434941 (conceptaanvraag) 

 

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 2.2, lid 1 onder b) 

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  

De architect presenteert het voorstel voor de uitbreiding van de supermarkten aan het Bentinckplein. Het is de 

bedoeling om beide supermarkten uit te breiden. Hiervoor wordt het binnenterrein bebouwd en komen de 

bestaande garageboxen aan de Boisotstraat te vervallen. De nieuwbouw beslaat het gehele plot tussen de 

Statenflat en de Michaëlkerk (gemeentelijk monument). Ter plaatse van de aansluitingen op de Michaëlkerk wordt 

een verkenning voorgesteld. Aan de zijde van de Boisotstraat is deze verkenning vertaald in een nieuwe 

entreepartij die uitbreiding van de kerk mogelijk maakt. Ook worden er interne aanpassingen aan de kerk 

voorgesteld, de plannen hier van worden door een andere partij uitgewerkt.  

De nieuwe gevels van de supermarkten worden voorgesteld in witte, betonnen elementen met een vlakinvulling 

van graphic concrete en grote open puien. 

Op de nieuwbouw wordt een parkeerdek voorgesteld. Het parkeerdek wordt omzoomd met een plantenbak om de 

auto’s zo veel mogelijk uit het zicht te houden. Op de tekening is naast het kerkgebouw, op het parkeerdek, een 

condensor ingetekend. De condensor is vanuit het openbaar gebied zichtbaar.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Blijdorp - Bergpolder) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid  in stand of herstellen deze.  

- 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. 

- 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.  

- Winkelpuien voegen zich (per perceel) in de horizontale structuur van de plint. 

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). 

- Bij kozijnen zijn de vormgeving als deel van een reeks en de negge (de positie van het raam ten opzichte van 

het gevelvlak) van belang. 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 

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

 

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

nabespreking 

De commissie acht de voorgestelde aanpak voor de inpassing van de nieuwbouw op hoofdlijnen voorstelbaar. Wel 

meent de commissie dat het plan integraal, dus inclusief de ingrepen aan het kerkgebouw (gemeentelijk 

monument) moet worden ontworpen en uitgewerkt. De plannen zijn nu niet op elkaar afgestemd, dit leidt tot 

verwarring en het risico van onopgeloste aansluitingsproblemen.  

 

De voorgestelde verkenningen tussen het kerkgebouw en de nieuwbouw acht de commissie voorstelbaar maar 

vraagt aandacht voor opklauterbaarheid en risico van vuilophoping. Met name wanneer deze verkenning 

samenhangt met een functie, zoals nu bij de entree van de kerk wordt voorgesteld, is goed voorstelbaar. Dit maakt 

de ruimtes minder kwetsbaar. De verkenning aan de zijde van de Schepenstraat is nu onvoldoende uitgewerkt. 

Deze aanpak moet daarnaast ook consequent worden doorgezet, dus ook tussen de nieuwbouw en de Statenflat 

zou de commissie deze aanpak met een tussenlid willen terugzien.  

 

De commissie uit haar zorgen voor wat betreft de corridor die ontstaat tussen het parkeerdek en de Statenflat. De 

voorgestelde aanpak is te kwetsbaar. Via het parkeerdek (onafgesloten ruimte) is deze ruimte met gemak te 

bereiken. Voorkomen moet worden dat hier achteraf maatregelen voor getroffen moeten worden. De commissie 

vraagt de architect om hiervoor met de ontwikkelaar goed over na te denken en met een toekomstbestendige en 

robuuste oplossing te komen.  

 

De commissie reageert positief op het thema van afgeronde hoeken, echter is ook hiervan nog niet helemaal 

duidelijk of dit thema ook consequent kan worden doorgezet. De commissie vraagt dit voor de volgende 

behandeling goed inzichtelijk te maken. 

 

Verder pleit de commissie voor een zorgvuldige nadere uitwerking van het parkeerdek, inclusief alle benodigde 

(installatie)voorzieningen. De commissie adviseert om voor de beplanting een deskundige te betrekken bij het 

proces. De getoonde impressiebeelden waarop een stevige groene rand wordt voorgesteld, moet ook echt 

waargemaakt worden. Ook de verlichting vraagt aandacht, de commissie vraagt dit mee te nemen in het ontwerp. 

De voorgestelde installatie op het dak, direct naast het gemeentelijk monument, stuit op bezwaren. De commissie 

geeft aan dat de installaties meegenomen moeten worden in het ontwerp en vraagt zich af waarom de installaties 

niet geïntegreerd zijn met de dakopbouw op het parkeerdek. De positie van condensors naast het gemeentelijk 

monument en zichtbaar vanaf de openbare weg is in ieder geval niet akkoord.   

 

Verder wordt aandacht gevraagd voor het materiaalgebruik, met name voor het beton, omdat dit materiaal 

graffitigevoelig en kwetsbaar is. Ook verzoekt de commissie de voegen en naden van de prefab betonnen 

elementen mee te ontwerpen. De nadere uitwerking hiervan ziet zij graag op tekening tegemoet.  

 

Tenslotte wordt gevraagd om een nadere uitwerking van de toegang naar de interne expeditieruimte aan de 

Boisotstraat, de commissie vraagt om de vaak in het zicht komende binnenwereld, aanrijbeveiligingen en andere 

voorzieningen mee te nemen in het ontwerp.   

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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7.6  Kruiskade 12, Centrum (1e behandeling)  

Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp / opdracht: John van de Weg (Knevel Architecten) 

Dossier:  OLO 3755363 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de nieuwbouw van een hotel. Voorgesteld wordt om de voorgevel van het 

bestaande, karakteristieke gebouw te handhaven. Daarachter wordt in een vergelijkbaar volume als het bestaande 

een nieuwe onderbouw voorgesteld. Op de nieuwe onderbouw wordt tevens een tweede torenachtig volume van 

totaal 13 bouwlagen met setback voorgesteld. Het gehele gebouw zal de functie hotel krijgen, met horeca in de 

plint. 

De nieuwe gevels van de onderbouw worden voorgesteld in metselwerk. De toren, volgens de aangeleverde 

details, in natuursteen. In de presentatie spreekt de architect over een gevel in betonnen elementen.  

 

Op het bestaande hotelgebouw rust vanuit het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Cultuurhistorie’. Voor het 

gebouw is een onafhankelijke bouwhistorische verkenning opgesteld waarin met name in wordt gegaan op de 

gevel. Alleen voor de gevel is een waardestelling gemaakt, de rest van het gebouw niet. Wel wordt in het rapport 

e.e.a. beschreven over het interieur en de delen die hier van nog intact zijn.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Welstandcriteria Centrumgebied - Centrummix 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- 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.  

- 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. 

- 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. 
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- 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). 

- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie bedankt de architect voor de presentatie. Zij benadrukt het belang van dit gebouw in de 

Rotterdamse historie. Niet voor niets rust er vanuit het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Cultuurhistorie’ 

op het gehele gebouw, waarbij bij herontwikkeling uitgegaan dient te worden van het bestaande gebouw.  

De commissie meent dat, voordat zij een goed oordeel over deze ontwikkeling kan formuleren, er beschikt moet 

kunnen worden over een volledige bouwhistorische verkenning van het gehele gebouw. De aanzet is hiertoe 

gedaan, maar het rapport is niet compleet en is voornamelijk gericht op de voorgevel. Er mist bijvoorbeeld een 

volledige beschrijving, beoordeelbare bestaande plattegronden en een waardestelling van het gehele gebouw. Uit 

deze volledige verkenning zou duidelijk moeten worden waar de cultuurhistorische waarden van het gebouw 

precies zitten en waar vrije ruimte is voor ontwikkeling. De uitkomst van dit rapport zou het vertrekpunt moeten zijn 

van de ontwikkeling van het plan. De commissie legt daarom de vraag bij de architect en opdrachtgever terug om 

eerst tot een volledige bouwhistorische verkenning en waardestelling te komen en van daaruit de juiste afweging te 

maken met de gemeente (Stedenbouw) over wat het model is dat alle belangen optimaal kan dienen. Het 

voorliggende plan kan om deze reden nog niet beoordeeld worden.  

 

Conclusie 

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

volgende vergadering terug met een volledige waardestelling, een afweging van waarden en belangen en een plan 

dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog 

een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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7.7  Jan Evertsenplaats, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument)  

  

Omschrijving:  Renovatie flatgebouwen en wijzigen en restaureren entrees  

Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar & Co)  

Dossier:  OMV.18.07.00132 

 

Commissielid Molenaar trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie omdat het plan 

afkomstig is van zijn bureau. 

 
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 

De architect presenteert het plan aan de commissie. Op 18 april jl. is het plan als conceptplan reeds besproken met 

de commissie. Het plan gaat uit van een renovatie aan de gevels van de twee galerijflats. De werkzaamheden 

betreffen het wijzigen van de entrees van beide flats aan de straat- en hofzijde. De entrees zijn niet meer in 

originele staat. Zowel de entreepuien als de interieurafwerkingen in de entreehallen worden vervangen. In de 

galerijflat aan de Aert van Nessstraat (blok 2) wordt een nieuwe lift toegevoegd die op gelijk niveau aansluit op de 

verdiepingsvloeren. De aanpak van de entrees gaat zoveel mogelijk uit van het oorspronkelijke ontwerp van de 

entrees. De opmerkingen die hierover eerder zijn gemaakt door de commissie zijn verwerkt.  

Verder omvat het plan het vervangen van puien van de woningen. De woonkamerpuien betreffen kunststof 

kozijnen aan de zijde van de Jan Evertsenplaats. Deze worden vervangen door aluminium profielen die dichter bij 

de uitstraling van de oorspronkelijke stalen profielen worden uitgevoerd. Voor de nadere beoordeling van de 

aluminium pui wordt een mock-up verzorgd.  

Voor de galerijpuien en de terugliggende balkonpuien aan de hofzijde wordt een wijziging op de verleende 

omgevingsvergunning uit 2014 voorgesteld. Door andere uitvoeringsinzichten en gewijzigde regelgeving met 

betrekking tot ventilatie, worden de detailleringen aangepast en worden de valramen en de balkondeuren 

vervangen door nieuwe exemplaren. Eerder zijn hierover opmerkingen door de commissie gemaakt. De 

opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve planvoorstel.  

Momenteel wordt nog gewerkt aan een kleurhistorisch onderzoek. De uitkomsten hiervan en het hierop 

gebaseerde definitieve kleurvoorstel zullen nog aan de commissie worden voorgelegd.  

Tevens wordt een voorstel voor de plaatsing van zonnepanelen gepresenteerd.  

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

- 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 reageert positief op de definitieve aanvraag. De wijze waarop de renovatie wordt aangepakt wordt 

gewaardeerd. De verschillende ingrepen zijn goed inzichtelijk gemaakt. Uit de aanvraag is duidelijk op te maken 

dat de monumentwaarden voorop staan, het oorspronkelijke ontwerp wordt bij de te vervangen onderdelen als 

vertrekpunt genomen. De commissie geeft aan benieuwd te zijn naar het kleuronderzoek en het hierop gebaseerde 

kleurvoorstel. Ook is ze benieuwd naar de mock-up van de aluminium kozijnen. Het voorstel is op hoofdlijnen 

akkoord, de definitieve beoordeling wordt gedaan op basis van de mock-up. 

 

Voorwaarden: 

- Dat ruim voor de werkzaamheden, het definitieve kleurvoorstel (gebaseerd op het kleurhistorisch onderzoek) 

ter nadere beoordeling van de commissie wordt ingediend. 

- Dat ruim voor de werkzaamheden, op locatie een mock-up van de aluminium kozijnen wordt verzorgd ter 

nadere beoordeling van het voorstel. 

 

Conclusie 

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

redelijke eisen van welstand en wordt positief beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg indien aan 

bovenstaande voorwaarden met een positieve beoordeling van de commissie is voldaan. De commissie adviseert 

het bestuur daarom ‘positief onder voorwaarden’ ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. 

 


