
JAARVERSLAG 2015 

COMMISSIE 
VOOR WELSTAND 
EN MONUMENTEN 
ROTTERDAM 

iinnhhoouuddspospoppggaavvee 



JAARVERSLAG 2015 

COMMISSIE 
VOOR WELSTAND 
EN MONUMENTEN 
ROTTERDAM 



 

 

3 INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE 
VOORWOORD 4 
PROJECTEN 2015 

Forum 6 
The Muse 7 
Bright 8 
Pakhuis Meesteren 9 
Zwembad Charlois 10 
Het Slaakhuys 11 
Studentenhuisvesting Campus Woudestein 12 
Het Paradijshof 13 
De Provenier 14 
Fenix I 15 

VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 16 

TRENDS SIGNALEREN EN AANKAARTEN 34 

HOE WERKT DE COMMISSIE 38 
Werkwijze 39 
Feiten en cijfers 45 



4 JAARVERSLAG 2015

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

inhoudspopgave 

(1) In 2014 verscheen een verslag over drie 
jaar. Dit was onder meer het gevolg van 
de wisseling van voorzitter, eind 2014. 
(2) 2013: 1211 aanvragen; 
2014: 1149 aanvragen 

VOORWOORD 
In dit verslag rapporteert de commissie voor Welstand en 
Monumenten over haar werkzaamheden in 2015. Het verslag van de 
commissie verscheen tot nu toe om de twee jaar.1 Vanaf 2015 wordt 
dat ieder jaar, kortom een jaarverslag. Frequenter, korter en actueler. 

In 2015 passeerden 1244 aanvragen2 voor een Welstandsadvies. De 
commissie en het secretariaat zijn niet alleen gespitst op de kwaliteit 
van de aanvragen, zij hebben ook oog voor een doelgerichte en 
efficiënte werkwijze. Bij de beoordeling en advisering ligt de nadruk 
op die zaken waar het Welstandsbeleid uiteindelijk om draait. De 
commissie bespreekt bij voorkeur de plannen al in de conceptfase. 
Zo kunnen ze bijtijds worden bijgestuurd als dat nodig blijkt. De 
aanvrager krijgt zodoende al vroeg de zekerheid dat zijn aanvraag 
voor de omgevingsvergunning in lijn zal liggen met het Rotterdamse 
Welstandsbeleid. Deze werkwijze, met het overleg ‘aan de voorkant’, 
is een van de kernpunten van de nieuwe Omgevingswet. Het positieve 
effect van deze aanpak blijkt in dit jaarverslag ook uit de cijfers. 

De commissie zelf richt zich zo veel mogelijk op de hoofdzaken, 
op de gezichtsbepalende projecten. Vaak zijn dit grote, complexe 
aanvragen, maar ook de bijzondere, kleine projecten kunnen 
hieronder vallen. De commissie krijgt lang niet alle aanvragen te zien. 
Het merendeel van de aanvragen, bijna 91 procent, wordt ambtelijk 
afgehandeld door het secretariaat, in mandaat van de commissie. 
Waar nodig wordt teruggekoppeld naar de commissie, zodat het 
secretariaat altijd ‘in de geest van de commissie’ werkt. Ook de 
plannen waarin eerder commentaar van de commissie is verwerkt, 
worden zo veel mogelijk door het secretariaat afgehandeld. Dit leidt 
tot een efficiëntere werkwijze waarbij de aanvragen minder vaak 
terugkomen in de commissie. 

Rotterdam Architectuurstad betekent nu ook Rotterdam 
Monumentenstad. Het aantal aanvragen voor ingrepen in 
rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten is in 2015 opvallend 
gestegen. In de binnenstad gaat het vooral om de voor Rotterdam zo 
kenmerkende Wederopbouwmonumenten. De geschiedenis rukt op. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

5 

inhoudspopgave 

VOORWOORD 

Vaak hebben Wederopbouwmonumenten ook al een indrukwekkend 
cultuurhistorisch trackrecord. Bij alle ontwerpopgaven in een 
bestaande context speelt het verleden een belangrijke rol. Maar bij 
monumenten gaat het om ontwerpopgaven waarbij het voorafgaande 
zeer nadrukkelijk de toon zet voor de nieuwe ontwikkelingen. Het 
groeiende terrein van de monumentale opgaven vraagt veel van 
de kennis en aandacht van de ambtelijke teams die de commissie 
op dit vakgebied ondersteunen (commissiesecretariaat en Bureau 
Monumenten). De commissie Welstand en Monumenten heeft een 
aparte Werkgroep Monumenten ingesteld, die de beoordeling van 
aanvragen voorbereidt. 

De commissie krijgt in het vooroverleg veel plannen al in een 
vroeg stadium onder ogen en staat daarmee als het ware gebogen 
over de wieg van de stad. In sommige gevallen is dit voor de 
commissie aanleiding om verder van gedachten te wisselen. Het 
essay ‘Voortbouwen aan Rotterdam’ reflecteert op enkele thema's 
die voortkomen uit de kennis over toekomstige ontwikkelingen in 
Rotterdam. 

Maar eerst, bij wijze van illustratie van dit voorwoord, een keuze uit 
de projecten die in 2015 op de agenda stonden van de commissie 
Welstand en Monumenten. 

ir. Han Michel, 

voorzitter commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam
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Renovatie en uitbreiding bestaande 
winkelpanden aan de Lijnbaan en 
herbestemming rijksmonumentaal 
bankgebouw tot retail en kantoren, 
kantoortoren tot woongebouw. 
Architect OMA / Wessel de Jonge FORUM Opdrachtgever Multi Netherlands bv 
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PROJECTEN 2015 

THE MUSE 
Woontoren met 94 appartementen en 
commerciële plint 
Ontwerp Barcode architects 
Opdrachtgever VOF wijnhaven 69 
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BRIGHT 
Campusgebouw met 612 appartementen 
voor jonge professionals en short 
stayers en voorzieningen 
Ontwerp TANGRAM architectuur & 
stedelijk landschap 
Opdrachtgever Greystar 
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PROJECTEN 2015 

Transformatie van monumentaal pakhuis 
naar een lifestyle hotel met 217 kamers PAKHUIS en een ‘mercado’ op de begane grond 
Ontwerp awg architecten C.V.B.A. MEESTEREN Opdrachtgever Van Agtmaal B.V. 
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ZWEMBAD
 
CHARLOIS
 

Herbestemming en uitbreiding 
voormalig deelgemeentekantoor tot 
zwembad, kantoren en commerciële 
functies. Onderdeel van integrale 
gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ 
Ontwerp Kraaijvanger 
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam 
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PROJECTEN 2015 

HET SLAAKHUYS 

Transformatie en herbestemming 
van rijksmonumentaal voormalig 
redactiekantoor, zetterij en 
drukkerij van ‘Het Vrije Volk’ tot 68 
appartementen, commerciële ruimten 
en parkeergarage 
Ontwerp Jeroen Hoorn, architect 
Opdrachtgever Frame Vastgoed 
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STUDENTEN-
Studentenhuisvesting Campus HUISVESTING Woudestein (nieuwbouw 280 
wooneenheden, gezamenlijke ruimtes en CAMPUS dakterras) 
Ontwerp Mecanoo architecten WOUDESTEIN Opdrachtgever Cordeel Nederland BV 
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PROJECTEN 2015 

HET 
PARADIJSHOF 
44 woningen Nieuw Crooswijk 
Ontwerp OFFICE WINHOV en hp 
architecten 
Opdrachtgever Woonstad Rotterdam 
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DE PROVENIER
 
Woonzorggebouw 
Ontwerp KAW architecten 
Opdrachtgever Middin 



 

 

15 

inhoudspopgave 

PROJECTEN 2015 

Transformatie voormalig pakhuis 
tot 212 loftappartementen en 
cultuurcluster 
Ontwerp mei architects and planners FENIX I Opdrachtgever Heijmans Vastgoed 
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VOORTBOUWEN
 
AAN ROTTERDAM
 

DE COMMISSIE 
REFLECTEERT 
OP VIER 
RUIMTELIJKE 
VRAAGSTUKKEN 
VOOR ROTTERDAM, 
IN GESPREK MET 
ARCHITECTUUR
HISTORICUS 
CATJA EDENS. 
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VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 

Hoe ontwikkelt Rotterdam zich als stad? Welke bouwwerken komen 
erbij en wat betekenen die voor de kwaliteit, de uitstraling en het 
functioneren van onze stad? Aangezien de commissie Welstand en 
Monumenten adviseert bij aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
is zij altijd in een vroeg stadium geïnformeerd over alle bouwplannen 
voor Rotterdam. In de woorden van voorzitter Han Michel: ‘De 
commissie staat gebogen over de wieg van de stad.’ 
Met enige regelmaat dienen zich daarbij thema’s aan die het niveau 
van de afzonderlijke projecten overstijgen, thema’s die betrekking 
hebben op de kwaliteit van de stad als geheel en de keuzes waar 
we als Rotterdam voor staan. Hoe willen we bijvoorbeeld als stad 
van festivals en evenementen omgaan met onze monumenten? 
Op welke manier geven we invulling aan het water als ruimte om te 
bouwen? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningbouw goed past in 
de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse wijken van de stad? En 
hoe maken we kwaliteit op de plekken waar infrastructuur, openbare 
ruimte en gebouwen elkaar raken? Het zijn thema’s die uitdagen tot 
reflectie op de stad en de manier waarop we daaraan werken. 

Hoe vieren we de stad? 
In 2016 vierde Rotterdam de stad, dat kan niemand zijn ontgaan. 
Op de Binnenrotte stond een reuzenrad, vlaggetjes sierden de 
Erasmusbrug en grote babygezichten markeerden zeven iconen 
van de Wederopbouw, verspreid over de stad. Naast dit festival dat 
terugblikte op 75 Wederopbouwjaren, telt de stad nog talrijke andere 
festivals en manifestaties. Deze zorgen niet alleen voor levendigheid, 
vermaak en een breed cultureel aanbod voor de Rotterdammers, 
maar trekken ook steeds grotere aantallen bezoekers van buiten. 
Het draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van Rotterdam als 
grootstedelijke trekpleister met een goed vestigingsklimaat. 
Het moderne stadscentrum met zijn pleinen, brede straten, singels 
en zichtlijnen biedt een prachtig podium voor het groeiende 
aantal festivals en evenementen. Citydressing is een fenomeen 
dat daarbij hoort. We kleden de stad aan met billboards, vlaggen, 
banieren en installaties en bieden de ruimte aan allerlei tijdelijke 
interventies. Zo toont Rotterdam zich dynamisch, gastvrij en 
open aan de wereld. Toch dient zich bij de commissie de vraag 
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aan naar het maximale laadvermogen op dit punt. In 75 jaar van 
Wederopbouw heeft Rotterdam zich ontwikkeld tot een moderne 
stad met spraakmakende architectuur waaraan nog elke dag met 
veel inspiratie en ontwerpkracht wordt gewerkt. Het mag duidelijk 
zijn dat de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten die 
dat heeft opgeleverd van groot belang zijn voor de verblijfskwaliteit 
en uitstraling van Rotterdam – zowel voor de inwoners als voor het 
groeiende aantal bezoekers. Het is echter de vraag in hoeverre 
deze kwaliteiten naar de achtergrond worden gedrongen door al die 
bijzondere, ludieke en artistieke uitingen waarmee de stad in het 
kader van festivals en events wordt aangekleed. Blijft er nog genoeg 
ruimte over voor de identiteit van de stad zelf? En hoe zorgen we 
ervoor dat deze ingrepen geen schade berokkenen aan gekoesterde 
gebouwen, en vooral aan monumenten? 

Rotterdam viert de stad, citydressing op het Groot Handelsgebouw 
(foto: Peter Schmidt) 
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VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 

Gebouwen die vanwege hun hoogte, omvang of uitstraling in het oog 
springen, zijn steeds gewilder als beelddrager. Regelmatig ontvangt 
de commissie Welstand en Monumenten aanvragen om waardevol 
Rotterdams erfgoed in te zetten bij de promotie van festivals en 
events. Een voorbeeld is de Euromast. Dit monument onderscheidt 
zich door zijn kenmerkende silhouet en de uitvoering in sobere 
industriële materialen en terughoudende kleuren. De afgelopen 
jaren onderging de mast enkele keren een tijdelijke transformatie. 
In het kader van de tentoonstelling ‘The Fashion World of Jean 
Paul Gaultier’ die in het voorjaar van 2013 in Museum Boijmans van 
Beuningen plaatsvond, werd de mast ingepakt met een spandoek in 
het karakteristieke Gaultier-patroon van blauwe en witte strepen. In 
2015 gaf de commissie toestemming voor een tijdelijke aankleding 
van de schacht als insulinespuit in het kader van de DiaBeatit Run, 
een goed doel waarvan de commissie veronderstelde dat het 
stadsbreed gedragen werd. Een dergelijke tijdelijke aankleding van 
dit monument, die zonder schade aan het bouwwerk moet worden 
uitgevoerd, is voor de commissie hooguit twee tot drie keer per 
jaar denkbaar. De Euromast is een symbool voor Rotterdam en een 
belangrijk element in de skyline en dient als beeld zo min mogelijk te 
worden aangetast – ook al is dat tijdelijk. 
Een interessant voorbeeld van een ander type interventie is het 
tijdelijk paviljoen dat kunstenaar Santiago Borja op uitnodiging van 
Het Nieuwe Instituut realiseerde op het Huis Sonneveld. Met dit 
Blavatsky Observatory vroeg Borja in het voorjaar van 2016 aandacht 
voor de invloed van het Westerse esoterisme op de principes van 
het Nieuwe Bouwen. Het houten paviljoen met strodak vormde in 
materialisering en vormgeving een sterk contrast met de strakke 
modernistische villa. Hoewel vraagtekens zijn te plaatsen bij de 
gekozen vorm en materialen, is het niet aan de commissie Welstand 
en Monumenten om een oordeel te vellen over de artistieke 
kwaliteit van een ingreep als deze. Wel heeft de commissie kritisch 
gekeken naar de mogelijke schade die aan het monument zou 
kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door een verhoogde windbelasting. 
Om het Blavatsky Observatory te kunnen plaatsen was het nodig 
om het windscherm op het dak van Huis Sonneveld te verwijderen 
en te demonteren. In dit uitzonderlijke geval was deze ingreep aan 
het kwetsbare monument echter verdedigbaar omdat het scherm 
meteen gerestaureerd kon worden. De commissie heeft daarop 
besloten de interventie goed te keuren. 
Ook seizoensgebonden decoraties vallen onder het fenomeen van 
citydressing. Een voorbeeld is de kerstverlichting van de Bijenkorf 

Blavatsky Observatory 
(foto: Johannes Schwartz) 



GEVELVERANKERING

20 

inhoudspopgave 

JAARVERSLAG 2015 

die jaarlijks in december wordt geplaatst. Aandacht voor de 
technische uitvoering van deze verlichting is van het grootste belang, 
aangezien de gladde, gesloten gevels van de Bijenkorf met het 
kenmerkende patroon van travertinplaten een belangrijke kwaliteit 
van dit monument vertegenwoordigen. Ook geringe beschadigingen 
aan dit materiaal kunnen hier het beeld verstoren. Daarnaast 
heeft de commissie in haar beoordeling laten meewegen dat het 
karakteristieke avondsilhouet van de Bijenkorf, dat ontstaat door de 
compositie van open en gesloten delen in de gevel, zo min mogelijk 
mocht worden verstoord door de kerstverlichting. 

De tijdelijke trap Een voorbeeld van een in alle opzichten geslaagde interventie 
is de tijdelijke trap naar het dak van het Groot Handelsgebouw naar het dak van het in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’. In mei en juni van 

Groot Handelsgebouw 2016 bood deze trap bezoekers vanaf het Stationsplein toegang 
tot het dak van het Groot Handelsgebouw. De trap had een was een geslaagde slimme lichtgewicht constructie uit steigermaterialen en was – 

interventie	 niettegenstaande zijn omvang – slechts op zes punten bevestigd aan 
de gevel van het Groot Handelsgebouw. Deze bevestigingen zaten 
op plekken in de gevel die al bedoeld waren voor het bevestigen 

Verankering aan gevel Verankering aan gevel 

Verankering aan gevel Verankering aan gevel 

Verankering aan gevel Verankering aan gevel 

10
 00

 

De tijdelijke trap werd op slechts zes punten bevestigd aan de gevel van het rijksmonument. Aan de vergunning werd het 
voorschrift verbonden dat de benodigde gaten alleen in de inhammen van de betonnen gevelelementen konden worden 
aangebracht en na demontage van de trap weggewerkt moesten worden om blijvende zichtbare schade te voorkomen. 
(tekening MVRDV) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
        

21 

inhoudspopgave 
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van steigers ten behoeve van groot onderhoud en leverden dus 
geen bouwtechnische bezwaren op. Het mooie van deze interventie 
was de meerwaarde die zij opleverde in de beleving van deze plek 
met zijn bijzondere gebouwen. De driehoekige contour van de 
trap vormde samen met het plein en de luifel van de stationshal 
een nieuwe ruimtelijke compositie. Bovendien vestigde de trap 
de aandacht op het Groot Handelsgebouw als icoon van de 
Wederopbouw door toegang te bieden tot de dakverdieping. Tot slot 
maakte de trap een magnifiek uitzicht mogelijk over stad en skyline. 
Citydressing is van tijdelijke aard, maar heeft een onmiskenbare 
impact op de beleving van de gebouwen en het stadsbeeld als 
geheel. Daarom is het zeker in het geval van monumenten belangrijk 
ervoor te waken dat citydressing de uitstraling en kwaliteiten van 
deze gebouwen niet overschaduwt. Daarnaast moeten risico’s op 
fysieke beschadigingen in het oog worden gehouden. Op die manier 
kunnen we de stad, met alle monumentale architectuur de zo 
bepalend is voor de uitstraling en sfeer, blijven vieren. 

Wat gaan we bouwen op het water? 
Water is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Rotterdam. 
Water en land zijn in deze stad intiem met elkaar verbonden – in 
ruimtelijke zin omdat het water diep doordringt in de stedelijke 
omgeving en in functionele zin omdat het water van oudsher de 
belangrijkste economische tak van Rotterdam vertegenwoordigt. In 
de twintigste eeuw verplaatsten de havenactiviteiten zich geleidelijk 
in westelijke richting met als laatste grote ontwikkeling de Tweede 
Maasvlakte. Met de schaalvergroting van havenactiviteiten hebben de 
stadshavens geleidelijk hun oude functies verloren en is de stad zich 
gaan oriënteren op nieuwe invullingen voor deze gebieden. 
Een belangrijke eerste stap was de AIR-manifestatie in 1982. Vijf 
buitenlandse toparchitecten, Aldo Rossi, Oswald Mathias Ungers, 
Josef Paul Kleihues, Derek Walker en Richard Meier verbeeldden 
toen hun visie op de toekomst van de Kop van Zuid – op dat moment 
nog een verlaten havengebied. Het toonde de potenties van dit deel 
van Rotterdam en bood perspectieven voor de ontwikkeling van 
andere binnenstedelijke havengebieden. Sindsdien is er veel gebeurd. 
Inmiddels wordt ook volop gewerkt aan plannen voor de stadshavens 
van Rotterdam. Daarbij dient zich ook de vraag aan wat er gaat 
gebeuren met het water zelf. In de stad bevinden zich grote arealen 
aan wateroppervlak die vaak nauwelijks nog een functie hebben 
en als lege vlakken in het stedelijk weefsel liggen. De afgelopen 
jaren zien we dat zich mondjesmaat initiatieven aandienen voor het 
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Het water dient niet 
zomaar te worden 
gekoloniseerd 

bouwen op water. Naast de traditionele woonarken die van oudsher 
op enkele plekken in de stad te vinden zijn, de historische vloot in 
de oude havens en de stedelijke functies op boten zoals de drijvende 
Chinese supermarkt met restaurant in de Parkhaven, verschijnen 
hier en daar ook andere projecten. De commissie stelt vast dat het 
bouwen op het water kansen biedt voor Rotterdam. Dit betekent 
echter niet dat het water zomaar dient te worden gekoloniseerd. 
Hoe kunnen initiatieven voor bouwen op het water de stad 
versterken en voor welk keuzes staan wij daarbij als de stad? 

Wereldwijd zien we een groei van stedelijke ontwikkelingen in 
delta’s. Tegelijkertijd hebben deze gebieden te kampen met allerlei 
vraagstukken die verband houden met klimaatverandering. Tegenover 
een stijgende waterspiegel waarmee land onder druk komt te staan, 
staat een groeiende behoefte aan bouwoppervlak en energie. 
Als typische water- en kennisstad buigt ook Rotterdam zich 
over deze vraagstukken. Op het RDM-terrein startte in 2015 het 
initiatief voor het Aquadock, ‘een innovatieve en experimentele 
test-, demonstreer- en productieomgeving voor drijvend bouwen’. 
Het Dock biedt ruimte om te experimenteren met projecten op 
het water en deze te ontwikkelen. Een voorbeeld is het plan voor 
een autarkisch drijvend vijfsterrenhotel van ontwikkelaar Beladon. 
Dezelfde ontwikkelaar is op dit moment ook bezig met Floating 
Farm, een zelfvoorzienende drijvende boerderij voor melkvee in 
het Merwe-Vierhavengebied. Deze boerderij moet aantonen dat 
wateroppervlak voor productiedoeleinden kan worden ingezet en op 
die manier kan bijdragen aan het voedselbewustzijn van de stedeling. 
De manier waarop dit leidt tot een nieuw waterbeeld, is echter een 
punt van discussie. 
In de stad wordt vooral de Rijnhaven gezien als een kansrijk gebied 
voor bouwprojecten op het water. Dit water wordt aan een zijde 
begrensd door het hoog stedelijke gebied van de Kop van Zuid en 
aan de andere zijde door Katendrecht dat volop in ontwikkeling is 
als woon- en uitgaansgebied en nog beperkt havenactiviteit kent. 
De Rijnhaven zelf ligt er stil bij. Op het water zijn nauwelijks nog 
activiteiten, wat in schril contrast staat met de geschiedenis van 
dit gebied waar het tot ver in de twintigste eeuw nog bruiste van 
de bedrijvigheid. Voor de Rijnhaven zijn al verschillende plannen 
ontwikkeld. Zo heeft enige jaren geleden ook een aanbesteding 
plaatsgevonden voor dit gebied. In 2013 presenteerde de gemeente 
Rotterdam het bidbook ‘Rijnhaven Metropolitan Delta Innovation’. 
De winnende partij zou de Rijnhaven voor een periode van dertig 
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Follies die de 
mogelijkheden voor 
bouwen op het water 
agenderen 

VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 

jaar in eigendom krijgen. De gegadigden moesten aantonen dat zij 
de Rijnhaven konden ontwikkelen, exploiteren en beheren voor de 
gestelde periode van dertig jaar. In 2015 werd echter besloten om 
van deze aanpak af te zien. 
Wat voorlopig overblijft is het drijvende paviljoen van drie 
geodetische koepels en het dobberende bos, een initiatief van 
kunstproducent Mothership. Beide projecten hebben vooral 
het karakter van follies die de mogelijkheden voor het bouwen 
op water agenderen. En in zekere zin geldt hetzelfde voor de 
eerdergenoemde drijvende boerderij en het hotel, en misschien 
ook wel voor stadsinitiatief RIF010 dat surfen in de binnenstad van 
Rotterdam mogelijk moet gaan maken. 
Het is duidelijk dat de stad iets wil met het water. Maar bij de 
commissie dient zich de principiële vraag aan hoe we als Rotterdam 
willen omgaan met de wateroppervlakten die ons ter beschikking 
staan. Doen we er goed aan het water op te vatten als een vrijplaats 

Ontwerp voor drijvend hotel, doorsnede 
(rendering: Beladon) 
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Het water biedt 
ruimte voor 
tijdelijkheid en 
dynamiek 

voor stedelijke experimenten en avontuurlijke initiatieven? Moeten 
we het water vrijgeven voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
stedelijkheid om zo koploper te worden op dit terrein? En hoe zal 
het gaan als er steeds meer initiatieven komen van allerlei, elkaar 
wellicht tegenstrevende, aard? 
Een andere mogelijkheid is het water op te vatten als uitbreiding 
van binnenstedelijke bouwgrond, als hectares om uit te geven 
voor ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw. Een interessante 
referentie in dat kader is de Nigeriaanse stad Lagos die zich op 
informele wijze uitbreidt met woningen op het water. De commissie 
stelt graag aan de orde of een dergelijke ontwikkeling in Rotterdam 
op formele wijze en toepasselijke schaal mogelijk en wenselijk zou 
zijn. Het is belangrijk om na te denken over de effecten van het 
verkavelen en uitgeven van wateroppervlak als nieuwe bouwgrond. 
Dit betekent immers een vorm van ‘waterverharding’ die ten koste 
zal gaan van het karakter van havens en de dynamiek van komen en 
gaan die van oudsher hoort bij het water. 
Een interessant voorbeeld in dat kader is de uitvraag voor drijvende 
woningen in de Nassauhaven op de kop van Feijenoord. De 
achterliggende gedachte daarbij is om met drijvend wonen een 
nieuw woningsegment toe te voegen in vrijgekomen havenbekkens 
waar zo nieuwe woonmilieus kunnen ontstaan. Het voorlopige 
resultaat is het ontwerp voor een reeks van achttien drijvende 
woningen op pontons in een Vinex-achtige twee-onder-een
kaptypologie. Daarmee wordt het wateroppervlak opgevat als 
weiland, als lege bouwgrond die met woningen wordt ingevuld die 
ook in een woonwijk aan de rand van de stad hadden kunnen staan 
en in sfeer en uitstraling nauwelijks een relatie aangaan met de 
omgeving noch met het karakter van een haven. 
Voor de commissie Welstand en Monumenten staat vast dat water 
en land complementair zijn en niet los van elkaar kunnen worden 
gezien. Ontwikkelingen op het water zijn van betekenis voor 
ontwikkelingen op het land. Het is belangrijk om voor watergebieden 
gebruiksvormen te kiezen die passen bij de betekenis van havens 
voor de stad en die het karakter daarvan verder kunnen versterken, 
zoals nu in zekere zin gebeurt met de erfgoedhavens in de 
Haringvliet, Leuvehaven en Delfshaven waarvan het karakter aansluit 
bij de omliggende bebouwing. Ook raadt de commissie aan om na 
te denken over de rol die wateroppervlakken spelen in het stedelijk 
weefsel, waar ze een tegenhanger zijn van de bestaande stad met 
haar stenige en permanente karakter. Het water biedt de ruimte 
voor tijdelijkheid en dynamiek. 
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Hoe kan de aandacht 
voor historie zich 
verhouden tot 
architectonische 
vernieuwing? 

Hoe gaan we om met de historische woonwijken? 
De commissie Welstand en Monumenten constateert een groeiende 
waardering voor de negentiende en vroeg twintigste-eeuwse 
architectuur van Rotterdam. De laatste tien jaar wordt op steeds meer 
plekken in de stad met zorg en aandacht gewerkt aan het restaureren 
en actualiseren van dit jonge erfgoed. Daarvan getuigt een aantal 
zorgvuldige restauratie- en renovatieprojecten zoals het Justus van 
Effencomplex in Spangen, maar bijvoorbeeld ook het fenomeen van 
de kluswoning en daaraan verwante projecten als Een Blok Stad. 
Daarnaast valt het de commissie op dat bij vervangende nieuwbouw 
in historische wijken het historiserend bouwen een hoge vlucht 
neemt. Het aansluiten bij historische patronen, maatvoeringen en 
materialen is inmiddels een natuurlijk gegeven bij het ontwerpen van 
nieuwbouw voor historische wijken. Enerzijds wordt dit ingegeven 
door specifieke Welstandscriteria, maar anderzijds lijkt het ook te 
maken te hebben met de populariteit van historische bouwstijlen. 
Dit alles roept bij de commissie de vraag op hoe in dit soort 
nieuwbouwprojecten de aandacht voor de historische context zich 
kan verhouden tot architectonische vernieuwing. 

Rotterdam is hard bezig om de kwaliteit van het stedelijk woonaanbod 
verder te verbeteren. Daarbij gaat het zowel om de woningen zelf 
als om de woonmilieus. Een belangrijk doel is meer variatie te 
brengen in het aantal woningtypen en prijscategorieën. Ook moeten 
woningen in Rotterdam beter gaan voldoen aan hedendaagse 
wensen op het gebied van comfort en energie. Een derde hoofddoel 
is toekomstbestendigheid en flexibiliteit van woningen zowel in 
afmetingen als in gebruik. Het is niet de eerste keer dat Rotterdam 
zich met een grootscheeps programma richt op het verbeteren van 
de woningvoorraad. En het interessante daarbij is dat elke periode 
zich onderscheidt in haar eigen zwaartepunten en stijlkenmerken. 
Zo was in de periode na de Tweede Wereldoorlog alles gericht 
op het oplossen van de woningnood. Daarbij werd vooral ingezet 
op massawoningbouw in uitbreidingswijken waarmee grote slagen 
konden worden gemaakt. Ook in de binnenstad zijn in die tijd 
grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. Alles stond in 
het teken van vernieuwing en industrialisatie en de breuk met het 
verleden was vrijwel volledig. Voor de oudere woningen die de 
gevolgen van het bombardement hadden overleefd was in deze 
jaren nauwelijks aandacht, en de gevolgen daarvan waren vooral 
voelbaar in de negentiende-eeuwse wijken. De slecht gebouwde 
woningen waren veelal in handen van particuliere verhuurders en 



26 JAARVERSLAG 2015

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

inhoudspopgave 

Negentiende-eeuwse 
woningen zijn 
bijzonder in trek 

huisjesmelkers en bewoners hadden er te maken met toenemende 
verwaarlozing en verkrotting. 
Toen het stadsbestuur plannen bekendmaakte om grote delen van de 
binnenstad te slopen, onder meer in het kader van het zogenaamde 
Rotte-tracé, bracht dit een protestbeweging op gang. De bewoners 
van oude wijken die bang waren uit hun huizen te worden verdreven, 
bundelden hun krachten met andere Rotterdammers die zich 
zorgen maakten over de grootschaligheid en het radicale karakter 
van deze plannen waarmee historische wijken zouden verdwijnen. 
Het was vooral onder druk van deze actiegroepen dat in de jaren 
zeventig voor een nieuwe richting werd gekozen. Onder het motto 
‘Bouwen voor de Buurt’ werden particuliere woningeigenaren 
uitgekocht en woningen verbeterd. De negentiende-eeuwse panden 
boden voldoende flexibiliteit voor aanpassingen en goedkope 
renovatiestrategieën maakten het mogelijk de huur betaalbaar te 
houden. Stedenbouwkundige ingrepen en nieuwe voorzieningen 
zorgden voor verbeteringen op wijkniveau. 
Maar halverwege de jaren tachtig groeide de ontevredenheid over 
deze aanpak van stadsvernieuwing. De situatie van bewoners in 
oude stadswijken was weliswaar verbeterd, maar de architectonische 
kwaliteit van de ingrepen liet veel te wensen over. Kunststof kozijnen, 
trespa, aangehangen balkons en optoppingen (dakdozen) hadden 
de aanblik van negentiende-eeuwse buurten ernstig aangetast en 
authentieke kwaliteiten raakten op de achtergrond. Uiteindelijk 
leidde dit tot het formuleren van specifieke Welstandscriteria voor 
oude Rotterdamse wijken. 
Deze criteria schrijven een kleinschalige aanpak voor passend 
bij het karakter van deze wijken, waarbij ingrepen pandsgewijs of 
per ensemble plaatsvinden. Een ander belangrijk punt is dat de 
ruimtelijke opzet van nieuwe architectuur dient aan te sluiten bij 
de oorspronkelijke bebouwing met een driedeling in basement, 
midden en top. Balkons en erkers moeten ondergeschikt zijn aan de 
hoofdvorm en de architectonische verbijzondering van straathoeken 
is voorgeschreven. Ook bepalen de Welstandscriteria dat projecten 
in historische wijken wat betreft materiaal, kleur en detaillering 
dienen aan te sluiten bij de oorspronkelijke bebouwing. 

Het past allemaal in een tijd waarin negentiende-eeuwse woningen 
bijzonder in trek zijn. Geliefd zijn de interieurs met hun hoge 
plafonds en originele details zoals schouwen, gedecoreerd stucwerk 
en paneeldeuren. De exterieurs spreken vooral aan vanwege hun 
zorgvuldige metselwerk met natuurstenen banden en allerlei 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

27 

inhoudspopgave 

VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 

ambachtelijke details zoals tegeltableaus en hekwerken. Onmiskenbare 
nadelen van negentiende-eeuwse woningen zijn hun gehorigheid en 
slechte energieprestatie als gevolg van een constructie met houten 
balklagen, enkelsteensmuren en enkel glas. Bij gestapelde woningen is 
er bovendien gebrek aan buitenruimte in de vorm van balkons. 
Vooral om deze redenen is in de loop der tijd veel vertimmerd aan 
de negentiende-eeuwse woningen. De laatste jaren valt echter op 
dat er ook meer aandacht is voor het incorporeren van negentiende-
eeuwse kwaliteiten in nieuwbouwprojecten. Daarmee is het 
idealiter mogelijk om het beste van twee werelden te verenigen: 
de uiterlijke charme van de negentiende-eeuwse woning enerzijds, 
met het comfort, de ruimtelijkheid en de energieprestatie van een 
moderne woning anderzijds. De commissie ziet deze historiserende 
woningbouw in Rotterdam als een opvallende trend en opent 
daarover graag het gesprek. Want is historiserende nieuwbouw 
inderdaad de oplossing bij uitstek voor nieuwe invullingen in 
historische stadswijken en welke ruimte biedt dit voor vernieuwing? 

Op de fiets doorkruiste de commissie de oude wijken en vormde zich 
een beeld van de architectonische kwaliteiten van deze ingrepen. 
Zij ziet mooie voorbeelden waar grootschalige projecten, die met 
moderne technieken tot stand kwamen, toch de kleinschaligheid en 
ambachtelijkheid uitstralen die kenmerkend zijn voor de negentiende-
eeuwse woningbouw, de periode waarin de woningen een voor een 
of in kleine series tot stand kwamen. Maar de commissie ziet ook 

Hedendaagse woningbouw geïnspireerd op negentiende-eeuwse voorbeelden. 
Oranjeboomstraat, biq architecten bv/Hans van der Heijden Architect 
(foto: Frank Hanswijk) 
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minder geslaagde projecten waar historiserend bouwen tot een 
‘maniertje’ wordt, tot een historische verpakking van woningen. 
Hoe dan ook is duidelijk dat het bij woningbouw altijd in eerste 
plaats moet gaan om kwaliteit – zowel voor de bewoners, als voor de 
buurt en de stad als geheel. Historiserend bouwen kan hiervoor een 
interessante richtlijn bieden, maar zou wel om meer moeten gaan 
dan het imiteren van een historische vorm, het aanbrengen van een 
historisch beeld. 
Als historische kenmerken en structuren worden vertaald naar 
de situatie en productieprocessen van onze tijd, dienen zich 
interessante mogelijkheden aan voor vernieuwing en ontwikkeling, 
gelooft de commissie. Door de uitgangspunten, methoden 
en stijlkenmerken van historische voorbeelden te analyseren 
en opnieuw te interpreteren, ontstaat een basis voor nieuwe 

Projecten die op 	 vormen van contextuele woningbouw. Dit zal leiden tot projecten 
die hun inspiratie vinden in het verleden maar tegelijkertijd op hedendaagse wijze een hedendaagse manier kunnen verleiden en intrigeren. Wat 

kunnen verleiden en past beter bij Rotterdam, als stad met een dynamisch klimaat 
van architectonische vernieuwing, dan historische inspiratie te intrigeren combineren met experiment en vernieuwing. 

Geïnspireerd op negentiende-eeuwse woningbouw: Herenhuis Noordereiland, Kühne & Co architectenburo 
(foto Frank Hanswijk) 
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Hoe infrastructuur 
wordt ingepast, is 
van grote invloed op 
ruimtelijke kwaliteit 

VOORTBOUWEN AAN ROTTERDAM 

De ruimtelijke kwaliteit van infrastructuur 
In de architectuurnota ‘Architectuur en Rotterdam. Architectuur als 
drijvende kracht voor de ontwikkeling van de stad’ (2010) neemt het 
stadsbestuur krachtig stelling voor meer identiteit door in te zetten 
op samenhang in het stedelijk weefsel en levendigheid van de stad. 
De commissie is verheugd over de manier waarop Rotterdam zich 
heeft ontwikkeld sinds de nota in 2010 het licht zag. Niet alleen zijn 
er veel bijzondere en iconische gebouwen bijgekomen, ook is hard 
gewerkt aan de kwaliteit van de ruimte tússen die gebouwen, aan de 
kwaliteit van het openbare domein. 
Infrastructuur is daarbinnen een belangrijk element. Het net van 
wegen, straten en openbaarvervoersverbindingen vormt een 
vatenstelsel dat het organisme van de stad levend houdt en telkens 
van vers bloed voorziet. De wijze waarop die infrastructuur in de 
stedelijke omgeving wordt ingepast, is weer van grote invloed op 
de kwaliteit van de ruimte. De commissie ziet dat dit in Rotterdam 
op sommige plekken zorgvuldig gebeurt. Daar gaan infrastructuur 
en stedelijke ruimte allianties aan waarin ze elkaar versterken. Het 
Centraal Station en omgeving is hiervan een prachtig voorbeeld. 
De commissie ziet echter andere plekken in de stad waar kansen 
(dreigen te) blijven liggen. Dit laat zich goed illustreren aan de hand 
van de verbindingen over de Maas. 

Lange tijd moest de binnenstad van Rotterdam zich redden met 
een enkele verbinding over de Maas. De oude Willemsbrug uit 
1878 werd in 1927 verhoogd ten behoeve van de scheepvaart en in 
1982 vervangen door de huidige brug. In 1943 werd de Maastunnel 
geopend, in 1965 de Brienenoordbrug, in 1967 de Beneluxtunnel en 
in 1996 kwam daar als laatste de Erasmusbrug bij. Inmiddels zijn er 
initiatieven voor nog twee nieuwe stadsbruggen: één ten westen van 
de Maastunnel ter hoogte van Delfshaven en één ten westen van de 
Brienenoordbrug ter hoogte van de Esch. De commissie constateert 
dat in het debat over de beide bruggen tot nu toe opmerkelijk weinig 
wordt gesproken over ruimtelijke kwaliteit. De bruggen worden als 
twee strepen over de Maas gemarkeerd, maar op welke wijze ze 
kunnen aantakken op het stedelijk weefsel aan beide zijden van de 
Maas en wat hun betekenis kan zijn voor het silhouet van de stad en 
de stedelijke ruimte aan beide kanten, blijft onderbelicht. 
Toch weten we van de Erasmusbrug hoe groot de betekenis van 
een nieuwe brug kan zijn voor de mogelijkheden en ruimtelijke 
kwaliteiten van een stad. Destijds werd in het traject van ontwerp en 
ontwikkeling naast aan vormgeving ook veel aandacht besteed aan 
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Een uitrol van 
de succesvolle 
Citylounge naar Zuid 
is mogelijk 

de aantakking op het bestaande stedelijk weefsel in samenhang met 
stedenbouwkundige planvorming. Het leidde tot een opzienbarende 
uitbreiding van het stadscentrum en een bloeiende Zuidoever die 
zich tot op heden dynamisch blijft ontwikkelen. 
Na twintig jaar ligt de Erasmusbrug er nog altijd stralend bij als hét 
icoon van Rotterdam. Dat is mooi, vindt de commissie, maar ze 
betreurt tegelijkertijd het stiefmoederlijke lot dat de Willemsbrug is 
beschoren. Het comfort van de route over deze brug tussen Blaak en 
Oranjeboomstraat en de aanlanding aan beide oevers laat voor alle 
verkeer te wensen over, maar zeker voor fietsers en voetgangers. De 
brug verdient dan ook meer aandacht dan het ad hoc uitgevoerde 
technische en verkeerskundige onderhoud dat nu plaatsvindt. De 
Willemsbrug met de omgeving Oude Haven aan de ene en het 
Noordereiland aan de andere kant, zou in belangrijke mate kunnen 
profiteren van een integraal plan waarmee de uitrol van de succesvolle 
Citylounge naar Rotterdam-Zuid tot de mogelijkheden gaat behoren. 
Daarbij zou de aandacht niet alleen moeten uitgaan naar de 
technische kanten zoals onderhoud en verkeerskundige aspecten, 
maar ook naar de kwaliteit van de verbinding als route tussen de beide 
oevers. De stedenbouwkundige inpassing van de brug aan beide zijden 
verdient in dat kader meer aandacht – misschien wel voordat een 
begin wordt gemaakt met de bouw van nieuwe bruggen. 

De commissie vestigt hier graag nog de aandacht op die andere 
historische oeververbinding: de Maastunnel uit 1942. Groot 
onderhoud en renovatie van dit rijksmonument zijn inmiddels in 
gang gezet en daarbij is een balans gezocht tussen technische en 
monumentale eisen. Ook hier houdt de commissie een hartstochtelijk 
pleidooi voor een integrale aanpak. De Maastunnel is een verbinding 
van iconische waarde die alle aandacht verdient – niet alleen wat 
betreft techniek, maar ook als stedenbouwkundig ontwerp van groot 
historisch belang. De commissie wil daarbij de aandacht vestigen op de 
kwaliteiten van het tunneltracé als groter geheel. Dit strekt zich uit van 
de Beukelsdijk in het noorden tot het Zuidplein en Strevelswegviaduct 
op Zuid en onderscheidt zich als een samenhangend ontwerp, zowel 
in verkeerskundig als architectonisch opzicht. 
Veel onderhoudswerk wordt hier nog ad hoc uitgevoerd waarbij 
onvoldoende aandacht is voor de authentieke ingenieursarchitectuur. 
Alle ingrepen aan het tunneltracé in het kader van onderhoud, 
renovatie en bewegwijzering, zouden moeten passen in een 
overkoepelende visie op het totale tunneltracé als monument. Een 
dergelijke visie ontbreekt op dit moment. 
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Intussen toont de gemeente op andere fronten dat zij oog heeft 
voor de waarde van infrastructuur en ingenieurswerken – natuurlijk 
in de eerste plaats door de realisatie van een weergaloos Centraal 
Station, gecombineerd met een dynamische stedenbouwkundige 
reorganisatie van de omgeving. Ook nam Rotterdam in 2012 het 
initiatief voor de vervanging van meer dan honderd bruggen binnen 
de gemeentegrenzen. Ontwerpers werden uitgenodigd om technisch 
hoogwaardige en innovatieve brugontwerpen in te dienen, waarvan 
er inmiddels ook een heel aantal is uitgevoerd. Een mooi voorbeeld 
is de Westersingelbrug, voorbeeldig ingepast in de omgeving met 
een verfijnde detaillering en materialisering. 
Ook op andere plekken dienen zich nu kansen aan. Een belangrijke 
nieuwe ontwikkeling is het NS Station Rotterdam Alexander dat zal 
worden getransformeerd tot een knooppunt waar verschillende 
modaliteiten – trein, metro en tram – verbonden worden. De 
financiering en opdrachtverstrekking van het stationsgebouw 

Brug over de Westersingel, Studio Selva + Anouk Vogel landscape architecture 
(foto: Frank Hanswijk) 
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Het gaat over de 
stad als geheel en de 
keuzes waar we voor 
staan 

gebeuren vanaf een hoger schaalniveau dan de gemeente en in 
formele zin heeft de commissie Welstand en Monumenten ook 
niets te zeggen over de inrichting van de buitenruimte rondom 
het station. Toch wil zij hier wijzen op het belang van een integrale 
aanpak waarin het plein aan de zijde van het Winkelcentrum 
Alexandrium en de onderdoorgang zouden moeten worden 
meegenomen. Werkend vanuit een dergelijke integrale visie wordt de 
transformatie van dit station van veel grotere publieke betekenis dan 
enkel als openbaarvervoersoplossing. 

De kwaliteit van de stad als geheel 
De commissie onderstreept het groeiende belang van een integrale 
visie op de stedelijke ruimte. Voor de toekomst betekent dit dat 
partijen van verschillende schaalniveaus en met verschillende 
expertises en belangen vaker met elkaar aan tafel zullen gaan. 
Zo wordt het mogelijk te werken aan een stedelijke omgeving die 
ruimtelijke kwaliteit heeft, recht doet aan de geschiedenis en goed 
werkt. Dat dit een uitdaging is die in organisatorisch en cultureel 
opzicht wat vraagt van alle partijen is duidelijk, maar het is een 
mooie uitdaging die past in deze tijd en in de koers die van rijkswege 
wordt ingezet. De nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht 
wordt, vraagt van gemeenten een integraal Omgevingsplan dat 
in beeld brengt hoe de stad met haar gebouwen, voorzieningen, 
openbare ruimte en mensen zich kan gaan ontwikkelen in de 
toekomst. De commissie heeft de uitdaging al aangenomen door 
vanuit haar praktijkobservaties deze vier thema’s aan te kaarten. Ze 
overstijgen het niveau van de afzonderlijke projecten en hebben 
betrekking op de kwaliteit van de stad als geheel en de keuzes waar 
we als Rotterdam voor staan. De commissie nodigt de gemeente 
Rotterdam uit om hiermee aan de slag te gaan. 

De commissie Welstand en Monumenten Rotterdam 
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TRENDS SIGNALEREN EN AANKAARTEN 

Het secretariaat van de commissie voor Welstand en Monumenten 
krijgt alle plannen voor nieuw- en verbouw in Rotterdam als eerste 
te zien. Het team bestaat uit architect-medewerkers die niet alleen 
verstand hebben van architectuur en bouwen maar ook specialisten 
zijn op het gebied van regelgeving en beleid. Het secretariaat werkt 
als een soort verdeelkast. De medewerkers bereiden de grote, 
monumentale en spraakmakende plannen voor ten behoeve van 
behandeling in de commissievergadering. De resterende negentig 
procent van de plannen handelen zij zelf af. Een groot deel daarvan 
krijgt meteen een positief advies, bij andere plannen worden 
aanpassingen geadviseerd – al dan niet in overleg met collega’s van 
andere diensten. Een klein deel wordt alsnog voor advies voorgelegd 
aan de commissie. Doordat het secretariaat alle aanvragen te zien 
krijgt, heeft het een uniek inzicht in alle trends in de nieuwbouw en 
verbouw in Rotterdam. 

Het jaar 2015 liet een duidelijke toename zien in het aantal 
bouwprojecten, waarbij zich ook bepaalde trends aftekenden. Zo was 
er een opvallend groot aantal aanvragen voor nieuwbouwprojecten 
aan historische linten, de karakteristieke oude toegangswegen 
waaraan in de loop der eeuwen kleinschalige bebouwing is verrezen. 
Soms gaat het in deze aanvragen om de vervanging van een oude 
woning voor een nieuwe, maar vaak betreft het de bouw van 
meerdere woningen op een kavel waar eerst één woning stond. 
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om zes identieke villa's met twaalf 
parkeerplaatsen, gebouwd op een kavel waar voorheen een enkele 
oude tuinderswoning stond. Niet alleen krijgt de bebouwing langs 
de linten daarmee een steeds hogere dichtheid, ook leveren deze 
ontwikkelingen een monotoner beeld op. Op basis van het te 
verwachten verkoopsucces kiezen ontwikkelaars namelijk vaak voor 
vergelijkbare woningtypen met een traditioneel uiterlijk, zoals de 
zogenaamde ‘notariswoning’. Zo ontstaat de paradoxale situatie 
dat dit gewilde woonmilieu met zijn kleinschalige en afwisselende 
karakter aan zijn eigen populariteit ten onder dreigt te gaan. 

Toen in een kort tijdsbestek verschillende plannen voor series 
woningen langs historische linten in Prinsenland werden ingediend, 
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was dit voor het secretariaat aanleiding om dieper op de kwestie 
in te gaan. Vervolgens nam de commissie het initiatief voor een 
collegiaal overleg met de afdeling stedenbouw waarin twee vragen 
centraal stonden. Hoe kan het beleid van de gemeentelijke 
afdelingen beter op elkaar worden afgestemd om het gewaardeerde 
karakter van de historische linten zo goed mogelijk te handhaven? 
Daarbij spelen dan zaken als bestemmingsplannen, verkoop van 
gemeentelijk vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte. 
En de tweede vraag: hoe kan in dit kader beter worden gehandeld 
vanuit de bedoeling van het Welstandsbeleid ten aanzien van 
‘het voorkomen van seriematige bouw’ en ‘het behoud van het 
afwisselende karakter in historische linten’? 
Om te komen tot een betere afstemming van het beleid omtrent 
bebouwing aan historische linten is het onderwerp breed opgepakt. 
Zo werd samen met de wethouder een fietstocht ondernomen 
om een fietstocht om concrete situaties te gaan bekijken en zo 
in beeld te krijgen waar het nu eigenlijk precies over gaat. Ook is 
met de gebiedsmanager verder gewerkt aan het bestemmingsplan 
Prinsenland om daarin het plan voor de linten zo veel mogelijk aan te 
scherpen en behoud van het specifieke karakter vast te leggen. Het 
secretariaat ondersteunde dit proces door te werken aan een betere 
aansluiting tussen ruimtelijke ordening en Welstandsbeleid. Daarbij 
vormen bestemmingsplannen een instrument dat alleen betrekking 
heeft op bouwvolumes maar geen uitspraak doet over het uiterlijk 
van projecten. De Welstandsnota biedt daarop een aanvulling 
door voor te schrijven dat diversiteit een leidend principe is voor 
historisch linten en kenmerkend voor de identiteit van lintbebouwing. 

De nieuwe inzichten zijn in praktijk gebracht voor een van de lopende 
plannen aan een lint in Prinsenland. Vanwege de matige kwaliteit van 
het ontwerp werd besloten tot behandeling in de commissie. Door 

Ruimtelijk principe van een historisch lint 
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de Welstandscriteria omtrent diversiteit hier letterlijk toe te passen, 
kon een toetsing plaatsvinden die voor iedereen helder was en leidde 
tot het gewenste resultaat. Op basis van aanvullend overleg met het 
secretariaat van de commissie Welstand en Monumenten kwam een 
aangepast ontwerp tot stand met meer diversiteit en een ingreep die 
voor alle partijen bevredigend is. 
Nieuwe inzichten werken ook door op een ander niveau. Bij de 
verkoop van panden die de gemeente momenteel in bezit heeft, 
zullen cultuurhistorische overwegingen een grotere rol gaan 
spelen. Bij veel panden in de historische linten maar ook bij andere 
karakteristieke panden zullen in opdracht van de gemeente ‘bijsluiters’ 
worden gemaakt. Daarin staan de verplichtingen voor de koper ter 
bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle kenmerken van het 
pand. Bij de totstandkoming van deze bijsluiters is ook de voorzitter 
van de commissie Welstand en Monumenten betrokken geweest. 

Dat het secretariaat inzicht heeft in het volledige aanbod van plannen, 
blijkt bij dit soort vraagstukken die het niveau van het afzonderlijke 
plan overstijgen, zeer waardevol. Door trends te signaleren en aan te 
kaarten, wordt het mogelijk om kennis en werkwijze aan te scherpen 
met als doel ruimtelijke kwaliteit voor de stad Rotterdam. 

ir. Ellen de Bruijn, 
architect-medewerker secretariaat commissie Welstand en Monumenten Rotterdam 

Historisch lint met links een historische boerderij en rechts een nieuwe invulling 
met seriematige villa's (foto: Peter Schmidt) 
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WERKWIJZE 
Dit jaarverslag van de commissie Welstand en Monumenten 
heeft een nieuwe opzet en een nieuwe vorm. Voorheen bracht 
de commissie twee- tot driejaarlijks verslag uit, maar vanaf nu zal 
dit jaarlijks gebeuren in een compact en informatief boekje. De 
cijfermatige verantwoording wordt beknopter en pragmatischer. 
Tot 2014 werd de Rotterdamse Bouwverordening nauwgezet 
gevolgd. Daarin staan de vijf hoofdpunten als basis voor de jaarlijkse 
verantwoording. In dit jaarverslag over 2015 neemt de commissie de 
vrijheid om alleen op nieuwe ontwikkelingen in te gaan en een aantal 
specifieke aspecten daarvan nader te belichten. Daar waar niets 
nieuws te melden valt, volstaat een verwijzing naar het voorgaande 
jaarverslag 2012-2013-2014. (zie: www.rotterdam.nl/welstand) 

Wat is de commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 
De commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam is een 
welstandscommissie en monumentencommissie in één. Zij adviseert 
het gemeentebestuur over de kwaliteit van plannen voor nieuwbouw 
en monumenten en doet dat op basis van de Woningwet en de 
Monumentenwet. 
De gemeenteraad benoemt de leden van de commissie voor een 
termijn van drie jaar die eenmalig met drie jaar kan worden verlengd. 
Het ambtelijk secretariaat dat de commissie ondersteunt is compact 
en professioneel. Het is ondergebracht bij Bouw- en Woningtoezicht, 
Stadsontwikkeling. 

In 2015 bestond de commissie uit de volgende leden: 

Vakgebied/taak 1 januari 2015 1 januari 2016 
Voorzitter ir. Han Michel ir. Han Michel 
Burgerlid drs. Jocé Bloks drs. Jocé Bloks 
Architect ir. Paul Diederen ir. Paul Diederen 
Architect ir. Daan Bakker ir. Irma van Oort 
Architect ir. Mechtild Stuhlmacher ir. Jeroen Ruitenbeek 
Architect (restauratie) ir. Joris Molenaar ir. Joris Molenaar 
Architectuurhistoricus drs. Wijnand Galema drs. Wijnand Galema 

www.rotterdam.nl/welstand
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Hoe toetst de commissie? 
Dit jaarverslag gaat dieper in op het verschil tussen 
monumentenplannen en reguliere bouwplannen in het werk van de 
commissie. Bij een reguliere aanvraag van een omgevingsvergunning 
heeft de Welstandscommissie in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders de taak om te toetsen aan ‘redelijke 
eisen van welstand’. Basis is de Welstandsnota Rotterdam 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota neemt de 
onderscheidende kwaliteiten van de verschillende stedelijke 
gebieden in Rotterdam als uitgangspunt. Dit betekent dat het bij 
de toetsing niet gaat om de vraag of een gebouwontwerp mooi 
of lelijk is, maar of het plan zich goed voegt in de omgeving. 
Welstandsadviezen beargumenteren het antwoord op deze vraag aan 
de hand van de criteria uit de Welstandsnota. 
Bij aanvragen omgevingsvergunning heeft de commissie vooral een 
toetsende rol. Naast een positieve bestemmingsplantoets en een 
akkoord op bijvoorbeeld brandveiligheid, is een positieve toets 
aan het Welstandsbeleid voorwaarde voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning. 
De commissie Welstand en Monumenten heeft van het 
bestuur de formele opdracht om te toetsen aan de criteria uit 
de Welstandsnota, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarvoor wordt de kwalitatieve ondergrens van de criteria uit de 
Welstandsnota gehanteerd. 
In formele zin zijn Welstandsadviezen gericht aan het bestuur maar 
in het traject van een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingezet 
op een constructief gesprek met de aanvragers. Dit biedt de basis 
voor planaanpassingen die gericht zijn op een eindversie waarop een 
positief advies kan volgen. Het effect van deze aanpak is een verdere 
daling van het percentage plannen dat in 2015 werd afgesloten met 
een negatief eindadvies, zonder dat de geaccordeerde plannen 
onder de minimale kwaliteitsstandaard uitkomen. Met recht 
legt Rotterdam – als zichzelf respecterende architectuurstad – 
bouwinitiatieven deze standaard op. Van partijen die willen delen 
in het succes van de stad, mogen we verlangen dat zij die stad ook 
kwaliteit teruggeven. 
De aanvragen voor ingrepen aan monumenten toetst de commissie 
aan de monumentale waarden, ontleend aan de landelijke 
Monumentenwet (voor rijksmonumenten) en de Rotterdamse 
monumentenverordening (voor gemeentelijke monumenten). 
Per monument zijn deze waarden vastgelegd in de zogenoemde 
‘redengevende omschrijving’, een soort bijsluiter waarin de unieke 
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waarde van een monument is omschreven. Van aanvragers wordt 
verlangd dat zij hun plannen voor een monument baseren op een 
gekwalificeerde onafhankelijke ‘cultuurhistorische verkenning’. 
Deze brengt de elementen van cultuurhistorische waarde in kaart, 
gerangschikt naar belang. Daarmee kan de ruimte voor ingrepen in 
het monument vooraf worden bepaald en ontstaat een basis voor 
verdere planvorming. 
De commissie heeft als taak om af te wegen of de voorgestelde 
ingrepen de monumentale waarden van het monument voldoende 
respecteren. Daarnaast toetst zij de ingrepen ook aan de 
Welstandscriteria. De resultaten van deze gecombineerde toetsing 
aan het gemeentelijk welstands- én monumentenbeleid komen in 
onderlinge samenhang terecht in een integraal advies. Gaat het om 
een rijksmonument dan komt daar, geheel onafhankelijk van het 
advies van de commissie, nog een advies van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed bij. 
Bij aanvragen omgevingsvergunning voor monumenten is de 
toetsende rol van de commissie niet zozeer gericht op het bewaken 
van een kwalitatieve ondergrens. Bij cultureel erfgoed gaat het 
om behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden. Dat 
betekent een hoge kwaliteitsstandaard in alle gevallen, of het nu 
gaat om de restauratie van het Stadhuis of de Lijnbaan, of om een 
monumentale sluisdeur onder de waterspiegel. 

Ontwikkelingen in de werkzaamheden 
Rotterdam onderscheidt zich landelijk gezien al sinds jaar 
en dag door het geringe aantal plannen dat in de openbare 
commissievergadering wordt behandeld. Alleen de bouwplannen 
die er voor de stad ‘echt toe doen’ worden aan de commissie 
voorgelegd. Dit zijn beeldbepalende gebouwen, initiatieven op 
belangrijke locaties en monumentenplannen. De andere plannen 
worden ambtelijk getoetst door de architect-medewerkers van 
het secretariaat. Dit gebeurt in mandaat van de commissie. Het 
percentage ‘commissieplannen’ daalt de afgelopen jaren ten 
opzichte van het aandeel dat door het secretariaat wordt getoetst. 
In lijn met de groei in 2014, is het totale aantal aanvragen 
omgevingsvergunningen voor monumenten in vier jaar tijd 
meer dan verdubbeld tot 16,4 procent van het totaal van alle 
aanvragen. Nog altijd betreft het merendeel van de adviezen 
reguliere bouwplannen, maar dat zegt niets over de tijd die met 
de verschillende typen aanvragen gemoeid is. Advisering met 
betrekking tot monumenten is namelijk veel complexer dan voor 
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de meeste gewone bouwaanvragen. Tegen deze achtergrond zien 
we een verschuiving in de werkzaamheden van commissie én 
secretariaat de afgelopen jaren. Het aandeel monumenten op de 
commissieagenda wordt groter en daarmee verschuift ook het 
zwaartepunt. In de commissie is hiervoor – ook in formele zin – 
voldoende deskundigheid aanwezig. Voor de werkzaamheden van 
het secretariaat was het echter nodig de expertise op het gebied 
van monumenten te versterken en de samenwerking met Bureau 
Monumenten intensiever en efficiënter te maken. 

Het effect van vooroverleg 
Aanvragers hebben twee mogelijkheden om een plan te laten 
toetsen aan het gemeentelijk beleid: dit kan als conceptaanvraag 
of direct als aanvraag omgevingsvergunning. Conceptaanvragen 
bieden de gelegenheid om vooroverleg te voeren in de schetsfase 
van een plan. Een initiatiefnemer die kiest voor vooroverleg met 
Welstand, kan rekenen op een open gesprek met de commissie 
of het secretariaat. Daarbij wordt gekeken hoe het plan aansluit 
bij het ruimtelijk beleid van de gemeente aan de hand van de 
Welstandscriteria. Maar de inspanning van de commissie gaat verder. 
Zij denkt namelijk graag mee over de aard van de opgave en over 
de ruimtelijke kwaliteiten van het plan, want die kunnen uiteindelijk 
ook een meerwaarde voor de stad betekenen. Een conceptaanvraag 
leidt niet tot een formeel advies aan het bestuur, zoals gebeurt bij 
een aanvraag omgevingsvergunning. Wel leidt het tot een advies 
over hoe het voorstel in lijn met het Welstandsbeleid verder kan 
worden uitgewerkt. Dit biedt ook de mogelijkheid om efficiënt voor 
te sorteren op de aanvraag omgevingsvergunning. 
Er is steeds meer belangstelling voor het voeren van vooroverleg. 
Commissie en secretariaat ondersteunen deze koers met veel 
enthousiasme door dit – kosteloze – vooroverleg breed te promoten, 
met name voor de grotere en complexe plannen. Bijkomend 
voordeel is dat conceptaanvragen goede mogelijkheden bieden 
om te anticiperen op de nieuwe Omgevingswet. Die wet zet 
namelijk in op een andere rol voor overheden: van toetser in het 
eindstadium van planvormingsprocessen naar gesprekspartner in de 
ontwikkelfase van bouwplannen. 
Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat de conceptaanvragen 
een relatief klein aandeel vormen in het totale aantal uitgebrachte 
adviezen. Daar staat tegenover dat het overgrote deel van deze 
conceptaanvragen wel aan de commissie wordt voorgelegd. Deze 
ontwikkeling vindt zijn oorsprong in 2013 toen de bouwmarkt 
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ten gevolge van de crisis een aftastende koers volgde. Dit leidde 
eerder tot conceptplannen dan tot concrete aanvragen voor grote 
bouwplannen. Toen zich in 2015 weer een toename aftekende van 
concrete aanvragen voor bouwplannen van formaat, stelde de 
commissie zich ten doel om structureel meer vooroverleg dan te 
beoordelen bouwaanvragen op de agenda te krijgen. Inzet is om – 
vooruitlopend op de Omgevingswet – de discussie over ruimtelijke 
kwaliteit, zoals die in de commissie wordt gevoerd, naar voren te 
brengen in het proces. 
Deze doelstelling leidde in 2015 tot een andere werkwijze. Voor 
de conceptplannen die in de commissie zijn besproken, krijgt 
het secretariaat zo veel mogelijk het mandaat voor de formele 
afhandeling. Dit paste ook bij het streven om te voorkomen dat 
dezelfde plannen telkens opnieuw in de commissievergadering 
terugkeren. Het is een aanpak met belangrijke voordelen voor 
aanvragers, die na al het voorbereidende overleg zekerder het 
traject van de vergunningaanvraag ingaan. Daarmee kunnen zij voor 
wat betreft de Welstandstoets rekenen op een voorspelbare en 
soepele afhandeling van het formele traject. 

Openbare vergadering 
De commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan de vergadering als toehoorder bezoeken. Bij 
agendering van een plan wordt de architect altijd uitgenodigd voor 
een toelichting. Daarnaast stimuleerde de commissie het afgelopen 
jaar ook opdrachtgevers om de vergadering bij te wonen, zich op de 
hoogte te stellen van de kwaliteitsdiscussie die daar wordt gevoerd 
en zo nodig deel te nemen aan het gesprek. 
Ook plannen die door het secretariaat niet als ‘commissieplan’ zijn 
aangemerkt, kunnen op verzoek alsnog in de openbare vergadering 
worden geagendeerd. Hoe klein een plan ook is: als aanvragers 
daar prijs op stellen, biedt de commissie altijd gelegenheid om in 
gesprek te gaan. 
De agenda’s en commissieverslagen van de tweewekelijkse 
vergaderingen zijn, met alle overige relevante informatie zoals de 
Welstandsnota Rotterdam, openbaar toegankelijk via de website 
www.rotterdam.nl/welstand. 
Per januari 2016 heeft de commissie weer een goed toegankelijke 
en aansprekende vergaderlocatie in de binnenstad. Na het vertrek 
in juni 2012 uit het centraal aan de Coolsingel gelegen en openbaar 
toegankelijke City Informatiecentrum, volgden verschillende tijdelijke 
en minder ideale onderkomens voor de commissievergaderingen. De 

www.rotterdam.nl/welstand
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veertigste etage van De Rotterdam was weliswaar een spectaculaire 
locatie, maar het toegangsbeleid en de lange reis naar deze etage 
bleken op gespannen voet te staan met het openbare karakter van 
de commissievergadering. Inmiddels is de commissie eens per twee 
weken de vaste gebruiker van een bijzondere vergaderzaal in het 
Timmerhuis. Deze nieuwe locatie in het hart van de stad heeft alles 
in zich om de openbaarheid van vergaderen optimaal te faciliteren. 

Tot slot ondernam de commissie twee werkbezoeken in 2015. 
Op 22 april ging ze samen met de afdeling Stedenbouw naar 
Rotterdam-Zuid en op 28 oktober ondernam zij met Q-team 
Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijk werkbezoek aan de 
ontwikkelingsgebieden M4H, RDM en Quarantaineterrein. Ook 
vertegenwoordigde de voorzitter de commissie in een reeks 
kennismakingsgesprekken met grote monumentenpartijen, zoals 
de directeur van het Groot Handelsgebouw en de directeur van 
Diergaarde Blijdorp. 

ir. Brechje Pronk, 
secretaris commissie Welstand en Monumenten Rotterdam 
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FEITEN EN CIJFERS 
Welstandsadvisering in getallen 
De tabellen A en B geven een getalsmatig overzicht van de 
welstandsadvisering in 2015. Tabel A toont de totale vraag ofwel 
het totale aantal plannen dat is voorgelegd voor een toets aan het 
Welstandsbeleid. Dit is uitgesplitst naar plantype. Tabel B toont de 
‘productie’ die naar aanleiding van die vraag is geleverd: het totale 
aantal adviezen – ook weer uitgesplitst per plantype. 
Dat tabel B hogere totalen kent dan A, hangt samen met het feit 
dat een deel van de plannen in eerste instantie niet voldoet aan het 
Welstandsbeleid zodat niet direct een positief advies volgt. 

TABEL A: Aantallen plannen in de periode 2013-2015 

Aanvragen voor Welstandsadvies per jaar 2013 2014 2015 
Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 961 887 872 
Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 81 108 170 
Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 156 123 158 
Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) pm 17 28 
Handhavingsplannen 13 14 16 
Totaal dossiers per adviesjaar 1211 1149 1244* 

* In het totaalgetal zijn dossiers die eerst als conceptplan en 
later als aanvraag omgevingsvergunning zijn voorgelegd, als 
apart item geteld. 

TABEL B: Aantallen adviezen in de periode 2013-2015 

Aantallen adviezen per jaar 2013 2014 2015 
Bouwadviezen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 1174 1037 1013 
Monumentenadviezen (aanvraag omgevingsvergunning) 99 126 198 
Conceptadviezen regulier (conceptaanvraag) 179 133 165 
Conceptadviezen monumenten (conceptaanvraag) pm 21 32 
Handhavingsadviezen 13 14 16 
Totaal 1465 1331 1424 
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FIGUUR A: Percentage commissie-
plannen en secretariaatsplannen 
periode 2013-2015 

Secretariaatsplannen 
Commissieplannen 

FIGUUR B: Percentage eindadviezen op 
bouwplannen periode 2013-2015 

Positief eindadvies 
Negatief eindadvies 

Tendensen in de advisering 
De figuren A t/m E laten verschillende tendensen zien en conclusies 
die kunnen worden getrokken op basis van de resultaten van 2015 
ten opzichte van voorgaande jaren. 

In de afgelopen jaren is een daling gerealiseerd van het aantal 
'commissieplannen' ten opzichte van het aantal plannen dat in 
mandaat van de commissie door het secretariaat wordt getoetst. In 
2015 is de verhouding 91,7 procent secretariaatsplannen tegenover 
8,3 procent van de plannen die in de commissievergadering wordt 
besproken (zie figuur A). 
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Uit figuur B blijkt een belangrijke daling van het aantal negatieve 
eindadviezen, tot 6,4 procent. Een deel van de plannen die bij de 
commissie worden ingediend, past in eerste instantie niet binnen 
de Welstandscriteria en zou op die gronden een negatief eindadvies 
krijgen. Doordat echter ruimte is voor aanpassingen, kan het aantal 
negatieve eindadviezen worden teruggebracht. Toch zal altijd een 
bepaald aantal negatieve eindadviezen overblijven, ook omdat 
plannen soms op andere gronden worden afgewezen – bijvoorbeeld 
vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. 
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FIGUUR C: Aandeel conceptplannen van 
totaal aantal plannen 
(in procenten) 

FIGUUR D: De aanvragen die in de 
commissie worden behandeld, 
verdeeld in conceptaanvragen en 
reguliere aanvragen 

Conceptaanvragen
 
Reguliere aanvragen
 

Het aantal conceptaanvragen groeit. Er is steeds meer belangstelling 
voor het voeren van vooroverleg met de commissie Welstand 
en Monumenten. Figuur C toont het percentage adviezen op 
conceptaanvragen. 
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Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat adviezen op 
conceptaanvragen een relatief klein aandeel vormen in het totale 
aantal uitgebrachte adviezen (15 procent in 2015). Maar van 
de aanvragen die in de commissie worden behandeld maakten 
conceptaanvragen (daarbij gaat het om vooroverleg) in 2015 een 
aandeel van 55 procent uit. Figuur D maakt duidelijk dat het aandeel 
conceptaanvragen op de agenda van de commissie groter is dan het 
aandeel reguliere aanvragen. 

2015 

55 45 
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Niet alle aanvragen voor omgevingsvergunningen leiden direct tot een 
positief advies. Na aanpassingen komen ze dan opnieuw op de agenda 
van de commissie. Figuur E maakt duidelijk dat het aantal keren dat 
plannen in de commissie worden behandeld, de laatste jaren daalt. 
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FIGUUR E: De daling van het gemiddeld 
aantal adviezen per plan in 2015 1,14 
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