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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018 
Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 
AANWEZIG 
Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort  
Secretariaat: Vervoort (verslag), Van den Berg (verslag) 
Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

 
7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 
 
7.1  Van Beethovenlaan 60, Hillegersberg / Schiebroek (2e behandeling) (20 min)  14:50 

Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding reuma revalidatiecentrum  
Ontwerp / opdracht: Guus Mostart (RAU) i.o.v. Fundis Vastgoed 
Dossier:   OMV.18.07.00131 

 
7.2  Hazelaarweg 50, Hillegersberg (1e behandeling) (20 min)  15:10 
 Omschrijving:  Nieuwbouw van Onderwijs en Revalidatie centrum De Hazelaar  

Ontwerp / opdracht: Koen van Velsen (Koen van Velsen Architecten) i.o.v. Brink Groep BV 
 Dossier:   OLO 3733329 (conceptaanvraag) 
 
PAUZE (10 min) 
 
7.3  C.N.A. Looslaan 9, Hillegersberg (2e behandeling) (20 min) 15:40 
 Omschrijving:  Nieuwbouw villa 
 Ontwerp / opdracht: André Temmerman (SELS exclusieve villabouw) i.o.v. Dhr. Perridon 
 Dossier:   OMV.18.06.00236  
 
7.4  Nijverheidstraat 53, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min)  16:00 
 Omschrijving:  Transformatie Van Waningpand  

Ontwerp / opdracht: Bastiaan Kalmeyer (IWT) / Vincent Taapken (New Industry Development B.V)  
 Dossier:  OLO 3836969 (conceptaanvraag) 
 
7.5 Handelsplein 1-125, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument) (30 min)  16:30 
 Omschrijving:  Visieplan Entrepotgebouw - Vijf Werelddelen en invulling restaurant ‘t Zusje 

Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar&Co)  
 Dossier:   OLO 3782503 (conceptaanvraag) 
 
7.6 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (1e behandeling) (30 min) 17:00 
 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp / opdracht: Erik Leusink (HOYT Architecten) i.o.v. Rotterdams Ontwikkel Kollektief  
 Dossier:   OLO 3736541 (conceptaanvraag) 
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7.1      Van Beethovenlaan 60, Hillegersberg / Schiebroek (2e behandeling) (20 min)   
 
Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding reuma revalidatiecentrum  
Ontwerp / opdracht: Guus Mostart (RAU) i.o.v. Fundis Vastgoed 
Dossier:  OMV.18.07.00131 
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 
eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 
van het reglement van orde) 
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een verder uitgewerkt ontwerp voor de uitbreiding van het revalidatiecentrum, naar 
aanleiding van de opmerkingen van de vergadering d.d. 7 maart 2018 en de tussentijdse bespreking met het 
secretariaat welstand. Ten eerste wordt dieper ingegaan op de positie en de materialisering van de installaties op 
het dak. De relatief kleine installaties worden zoveel mogelijk uit het zicht vanaf de straat geplaatst. Naast de 
bestaande liftopbouw wordt een grote installatie geplaatst, die wordt omkleed in een hetzelfde houtkleurige 
materiaal als de liftopbouw. Om de andere grote installaties word een scherm geplaatst, die in hetzelfde materiaal 
wordt omkleed. Het houtkleurige materiaal wordt door middel van een monster getoond. 
 
Daarnaast onderbouwt de architect de detaillering van de horizontale gevelbanden. Deze bestaat uit een 
composiet beplating in het verticale deel. De waterslag en de onderzijden worden voorgesteld in blank 
geanodiseerd aluminium. Aan de onderzijde van dit detail worden de zonneschermen ingepast. Het composiet 
materiaal wordt door middel van een monster getoond. 
 
In de eerdere reactie op het voorstel is de suggestie gedaan om een landschapsarchitect bij het plan te betrekken, 
om een zorgvuldige inpassing van het gebouw en de parkeerplekken in het groen te kunnen bewerkstelligen. De 
architect geeft aan dat er geen landschapsarchitect bij het project betrokken is. De tuin van Piet Oudolf aan de 
zijde van de Molenlaan zal worden gerestaureerd. Voor de overige inrichting verwijst de architect naar de 
tekeningen in de aanvraag omgevingsvergunning. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
- Aan- en uitbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang met de architectonische 

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

omliggende bebouwing.  
- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
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- 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 de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- 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). 
- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 
- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan dat de positionering en materialisering van de installaties op zorgvuldige wijze is opgelost. 
Door de grotere installaties in te pakken met het houtkleurige materiaal worden deze op passende wijze onderdeel 
van het gebouw. De commissie kan echter niet instemmen met de uitwerking van de horizontale gevelbanden. 
Door de veelheid aan materialen en openingen is er geen vertrouwen dat veroudering en weersinvloeden geen 
negatieve gevolgen zullen hebben voor het uiterlijk. De commissie vraagt de architect te zoeken naar een 
oplossing met minder naden in de gevelband, met een betere controle op de veroudering. Wat betreft de 
bemonstering van de gevelmaterialen is de commissie nog niet overtuigd. De heldere kleuren die in de beelden 
worden getoond komen niet tot uiting in de getoonde monsters. Ten slotte wordt aangegeven dat het behoud en de 
restauratie van de tuin van Piet Oudolf wordt gewaardeerd.  
 
Conclusie 
De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere ontwerpaandacht voor de 
hierboven genoemde punten. Zij ziet een aangepast plan voor de genoemde onderdelen met belangstelling 
tegemoet. De commissie zal vooralsnog niet positief adviseren op de aanvraag omgevingsvergunning. 
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7.2  Hazelaarweg 50, Hillegersberg (1e behandeling) (20 min)   
  
Omschrijving:  Nieuwbouw van Onderwijs en Revalidatie centrum De Hazelaar  
Ontwerp / opdracht: Koen van Velsen (Koen van Velsen Architecten) i.o.v. Brink Groep BV 
Dossier:  OLO 3733329 (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 een onderwijs- en revalidatiecentrum. De nieuwbouw 
in twee lagen volgt de randen van het kavel. Een interne centrale ‘straat’ verbindt alle onderdelen, waaronder 
onderwijs, sport, revalidatie, tuinen en pleinen.  
 
Het centrale voorplein, dat zich uitstrekt tot buiten de gebouwgrens en over de stoep, wordt gebruikt voor zowel het 
halen en brengen als voor het buitenspelen. Het parkeren is vanaf straatniveau onzichtbaar opgelost, op het dak 
van het gebouw. De gevels aan de buitenzijde van het gebouw worden voorgesteld in metselwerk met betonnen 
lateien en verbijzonderde metselwerk vlakinvullingen.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Tuindorpen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 
- 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.  
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 
- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie reageert positief op het schetsmatig uitgewerkte voorstel en spreekt haar waardering uit voor de 
heldere hoofdvorm, het consequente gevelontwerp en de parkeeroplossing op het dak. De commissie vraagt 
aandacht voor een zorgvuldige inpassing van het entreegebied in de groene omzoming, en een passende 
aansluiting op de aanwezige verkeersroutes. Zoals omschreven in de nota van uitgangspunten is de continuïteit 
van het aanwezige groen, waaronder de dubbele bomenrijen, en de aansluiting op het aangrenzende park van 
groot belang. Tevens dient het fietsparkeren op een ontspannen wijze in het plan te worden ingepast. Ten slotte 
adviseert de commissie om bij de uitwerking van het parkeerdek, te voorkomen dat er lantarenpalen of hoge 
verlichting worden toegepast. 
 
Conclusie 
De commissie reageert positief op de schetsmatig uitgewerkte conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 
bovengenoemde opmerkingen. In een nadere uitwerking dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en 
verfijnde / zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook een voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst 
in latere instantie een advies kan worden afgegeven. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet 
gezien. 
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7.3  C.N.A. Looslaan 9, Hillegersberg (2e behandeling) (20 min)  
 
Omschrijving:  Nieuwbouw villa 
Ontwerp / opdracht: André Temmerman (SELS exclusieve villabouw) i.o.v. Dhr. Perridon  
Dossier:  OMV.18.06.00236 
 
Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 
eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 
van het reglement van orde) 
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel voor de woning en het omliggende terrein, in navolging van 
de welstandsreactie d.d. 21 februari 2018. In de eerdere reactie is positief geadviseerd op de ruimtelijke inpassing 
en de verschijningsvorm van de woning. Gevraagd is om een nadere uitwerking van het tuinontwerp, de 
erfafscheidingen, de brug en de entreepoort.  
 
De hekken en de poort ter plaatse van de entree en toegangsbrug worden voorgesteld als smeedijzeren 
spijlenhekwerken. De betonnen toegangsbrug en een deel van de beschoeiing ter plaatse van de verharde 
entreezone krijgen een afwerking in metselwerk, aansluitend op het karakter van het hoofd- en bijgebouw. De 
overige oevers worden uitgevoerd in een groen talud met verschillende profielen en beplanting. Ter plaatse van de 
terrassen aan de zijde van de Bergse Achterplas worden glazen windschermen geplaatst. De windschermen 
kunnen volledig wegzakken in de grond. 
  
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 
Welstandsniveau: Bijzonder 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven  verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 
- Het natuurlijke beeld langs de Bergse Achterplas blijft in stand; bebouwing mag dit beeld niet verstoren.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Bebouwing heeft een eenvoudige compacte hoofdvorm (geen platte daken). 
- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de locatie binnen het groengebied. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

vormgegeven.  
- De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied of het 

aangrenzende gebiedstype.  
- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het groengebied.  
- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven.  
Materiaal, kleur en detaillering 

Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van het groengebied of het 

aangrenzende gebiedstype. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 
hebben voor het uiterlijk.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van hoogwaardig 

materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
 
Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie spreekt haar waardering uit over het zorgvuldig vormgegeven landschapsplan. De gepresenteerde 
onderdelen zijn transparant en ambachtelijk vormgegeven, en goed passend bij het karakter van de villa en het 
groengebied. Als aandachtspunt wordt meegegeven om rekening te houden met vogels die tegen de 
windschermen kunnen vliegen. 
 
Conclusie 
Er is geconstateerd dat het plan, onder voorbehoud van een passende en zorgvuldige detaillering, niet strijdig is 
met de criteria. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de detaillering van het 
woongebouw. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.
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7.4  Nijverheidstraat 53, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min)   
  
Omschrijving:  Transformatie Van Waningpand 
Ontwerp / opdracht: Bastiaan Kalmeyer (IWT) / Vincent Taapken (New Industry Development B.V)  
Dossier:  OLO 3836969 (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 2.1, lid 1 onder f) 
Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  
 
Omschrijving van het plan 
De architect en ontwikkelaar presenteren gezamenlijk het plan voor de transformatie van het rijksmonument naar 
een horeca-functie, en de bijbehorende nieuwbouw van verschillende bouwvolumes. Het monument betreft het in 
voormalige kantoorpand van de inmiddels gesloopte Rotterdamsche cementsteenfabriek Van Waning & Co. 
Kenmerkend voor het pand is de rijk vormgeven voorgevel met een hoge monumentwaarde. Het cementsteen is op 
decoratieve wijze ingezet in de gevelopbouw en gevelbeletteringen. Daarnaast heeft de zijgevel, inclusief de 
muurschildering, een hoge monumentwaarde. Zowel de gevels als het interieur, waar nog verschillende elementen 
in originele staat verkeren, zijn in slechte staat. De architect stelt verschillende ingrepen in het monument voor, 
waaronder een nieuwe doorgang in de noordgevel, een nieuwe ontsluiting ter plaatse van de woonkamer en het 
verwijderen van de ruimte achter het balkon. 
 
Daarnaast gaat de architect in op de nieuw te bouwen volumes. Aangegeven wordt dat het nu vrijstaande gebouw 
onderdeel was een groot fabrieksterrein. In het verleden was het pand voorzien van aangrenzende bebouwing in 
dezelfde rooilijn. Het fabrieksterrein is later ingericht als park met het Van Waningpand als enig overgebleven 
gebouw. De gemeente heeft hierbij ruimte geboden voor een uitbreiding aan beide zijdes, in dezelfde rooilijn als 
het Van Waningpand.  
 
De architect stelt voor om aan de zuidgevel een glazen volume toe te voegen, die tegelijkertijd het monument 
constructief zal stabiliseren. Daarnaast wordt een ten opzichte van de rooilijn gedraaid woontorentje voorgesteld, 
die van de straat wordt afgeschermd door een verdiepingshoge wand op de rooilijn. Aan de noordzijde wordt een 
lager, gedraaid en glazen volume voorgesteld, die aan de achterzijde van het van Waningpand de gevel raakt. 
Door deze verdraaiing blijft de bestaande muurschildering vanaf de straat zichtbaar. Aangrenzend wordt een groter 
blok voorgesteld, met een zeer gesloten gevel richting de straat. De nieuwe blokken worden gepresenteerd met 
een open karakter richting het park. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
- Aan- en uitbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang met de architectonische 

eenheid ontworpen.  
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- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 
omliggende bebouwing.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- 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). 
- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan verheugd te zijn dat er een voorstel wordt gepresenteerd om het verwaarloosde 
rijksmonument een nieuwe, levendige functie te geven. Daarnaast is het toevoegen van bebouwing aan weerszijde 
van het Van Waningpand goed voorstelbaar, aangezien dit in de geschiedenis op verschillende manieren ook het 
geval was. De stedenbouwkundige opzet van het nieuwe ensemble is echter nog niet overtuigend. De hoofdzaak is 
dat er een compositie van zeer uiteenlopende volumes wordt voorgesteld. Hierdoor ontstaat er een diffuus beeld 
waarbij het monument onvoldoende op de voorgrond treedt. De compositie van de verschillende volumes vormt 
geen heldere straatwand en sluit evenmin op een overtuigende wijze aan op het park. Ook de welstandcriteria voor 
stedelijke groengebieden vragen juist om compacte volumes, en geen optelling van verschillende volumes en 
elementen. De commissie vraagt de architect de getoonde compositie opnieuw te bestuderen, en een meer 
ingetogen voorstel voor te leggen waarbij juist het bestaande gebouw wordt geëtaleerd en de straatgevel sterker 
spreekt.   
 
Met betrekking tot de ingrepen aan het monument is de reactie van de commissie nog terughoudend, aangezien in 
eerste instantie een passende stedenbouwkundige opzet gevonden moet worden. Aan de beoordeling van de 
herbestemming van het rijksmonument zal een overtuigend restauratieplan ten grondslag moeten liggen. 
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een voorstel dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag 
overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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7.5  Handelsplein 1-125, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument) (30 min)  
 
Omschrijving:  Visieplan Entrepotgebouw - Vijf Werelddelen en invulling restaurant ‘t Zusje  
Ontwerp /opdracht: Joris Molenaar (Molenaar&Co)  
Dossier:  OLO 3782503 (conceptaanvraag) 
 
Commissielid Molenaar trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie en presenteert 
zijn plan. 
 
Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte conceptaanvraag getoetst aan de in de 
redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 
onder f) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 
Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een verder uitgewerkt transformatieplan voor het rijksmonument ‘Vrij Entrepot De Vijf 
Werelddelen’, inclusief de invulling voor restaurant ‘t Zusje in de kop van het gebouw. Betreft het transformatieplan 
gaat de architect dieper in op de eerder voorgestelde transformatieprincipes. Hierin wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de begane grond en de bovenliggende verdiepingen. Uitgangspunt voor de begane grond is het 
versterken van de onderverdeling in vijf compartimenten. Hierbij wordt de bestaande passage verwijderd en 
worden de entrees verplaatst naar de kadezijde. Het programma wordt waar mogelijk per compartiment ingevuld, 
hoewel dit in de praktijk niet altijd mogelijk blijkt. Hierbij worden verschillende mogelijke invullingen getoond. De 
architect vraagt de commissie om een akkoord te krijgen op dit deel van het transformatieprincipe, zodat een start 
kan worden gemaakt met een nieuwe invulling van het gebouw. De overige aspecten zullen in een later stadium 
worden voorgelegd. 
 
Daarnaast presenteert de architect een conceptvoorstel voor de inrichting van restaurant ’t Zusje, in relatie tot de 
uitgangspunten die zijn geformuleerd in het transformatieplan. In de vide worden de flanken in de vide aan twee 
zijdes uitgebouwd, met een eigen kolomconstructie naast de bestaande kolommen van het entrepotgebouw. 
Daarnaast wordt in het middendeel op verschillende plekken een plafond voorgesteld, opgebouwd uit 
roosterpanelen. Aangegeven wordt dat het de voorkeur betreft om de vloeren aan de bestaande constructie te 
koppelen en de bovenzijde van de plaatselijke plafonds in glas of met vergroening uit te voeren.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Rivierlocaties 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

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

omliggende bebouwing.  
- 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.  
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- 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. 
- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
- 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 verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan dat door de complexe situatie waarin het gebouw en het omliggende gebied zich 
bevinden, het lastig is om het voorstel in zijn geheel te beoordelen. De commissie doet de aanbeveling om de 
aanvraag minder complex te maken door enkel de wijzigingen die op korte termijn zullen plaatsvinden te laten 
beoordelen. Belangrijk hierbij is dat deze wijzigingen niet ten koste zullen gaan van het monument of van de reeds 
te voorziene ontwikkelingen.  
 
Wat betreft de opzet van het transformatieplan ziet de commissie het verwijderen van de passage op de begane 
grond, en het verplaatsen van de entrees naar de kadezijde, als positief uitgangspunt. Het terugbrengen van de vijf 
compartimenten op de beganegrond zal het monument ten goede komen, waarbij het begrijpelijk is dat niet al het 
gewenste programma exact binnen één compartiment zal passen. De commissie geeft aan dat het overlappende 
programma juist de mogelijkheid kan bieden om de monumentale scheidingswanden beter beleefbaar te maken. 
 
Wat betreft de invulling van restaurant ’t Zusje wordt aangegeven dat dit een positieve invulling kan zijn op de kop 
van het gebouw. In de verdere uitwerking van het interieurontwerp is het van belang om geen extra 
constructierincipes toe te voegen, maar gebruik te maken van de bestaande kolommen voor de oplegging van de 
flanken. Daarnaast is het van belang niet te veel plafonds toe te voegen, zodat de ruimtelijkheid van de vide 
beleefbaar zal blijven. De opmerking van de architect om de plafonds ook aan de bovenzijde van hoge kwaliteit te 
maken wordt door de commissie onderstreept. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de nu te beoordelen aspecten van de verder uitwerkte 
conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerkingen van 
deze deelaspecten in de vorm van definitieve aanvragen worden met belangstelling tegemoet gezien. 
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7.6 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (1e behandeling) (30min)     
 
Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 
Ontwerp / opdracht: Erik Leusink (HOYT Architecten) i.o.v. Rotterdams Ontwikkel Kollektief  
Dossier:  OLO 3736541 (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 herbestemming van het kerkgebouw naar woningen, horeca en 
winkelfunctie. Het gebouw is gepositioneerd aan een winkelstraat, en ligt terug ten opzichte van de aangrenzende 
bebouwing. Het westwerk van de kerk is voorzien van een klokkentoren. Het schip heeft een flauw hellend dak, en 
is aan de zijgevels voorzien van biechtruimtes. Aan de achterzijde bevinden zich de dagkapel, apsis en de 
sacristie. De pastorie bevindt zich aan de Burg. Bouwmannlaan en is met een gang verbonden aan het westwerk. 
Het gebouw uit de wederopbouwperiode is uitgevoerd in metselwerk en betonbanden, met op veel plekken subtiele 
verbijzonderingen. Het interieur bestaat uit getegelde vloeren en kolommen, met diverse boogconstructies en een 
houten plafond. Aangegeven wordt dat een groot deel van het interieur en de glas-in-lood vensters zullen worden 
verwijderd wanneer de parochie de kerk zal verlaten.  
 
Voorgesteld wordt de horeca-functie te positioneren in het entreegebied, waarbij de hoogte van het westwerk intact 
wordt gehouden. De woningen bestaan uit appartementen die in het schip en overige ruimtes aan de achterzijde 
van het kerkgebouw worden geplaatst. De appartementen worden ontsloten vanuit een centraal trappenhuis in het 
schip, dat bereikbaar is via een zijingang aan de Baanweg. De pastorie wordt ingevuld met een winkelfunctie op de 
beganegrond, en appartementen op de verdieping en in de kap.  
 
Ten behoeve van daglichttoetreding en toevoeging van buitenruimtes worden er diverse aanpassingen aan de 
gevels en het dak voorgesteld. Het westwerk wordt voorzien van een groot raam in de zijgevel. In de zijgevels van 
het schip worden openingen over de volle hoogte voorgesteld, met grote balkons met spijlenhekken. De 
biechtruimtes op de beganegrond krijgen een glazen pui. Het gehele dak van het schip wordt verwijderd, en 
verhoogd met een volume met balkons over de volle breedte aan de lange zijdes. De pastorie wordt voorzien van 
een pui over de volle breedte, met een grote opening met balkon in de zijgevel en forse dakkapellen op het 
bestaande dak.  
 
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 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. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
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- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 
met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

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

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 
en schaal van het hoofdgebouw. 

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

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 
en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- 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 zij geacht wordt het voorstel te beoordelen als ware het gebouw een monument, 
zonder dat het bestaande kerkgebouw deze status heeft. De commissie acht een herbestemming naar woningen, 
horeca en winkelfunctie in principe goed voorstelbaar. De positionering van de horeca in het westwerk is goed 
passend, aangezien de ruimtelijkheid hierdoor zichtbaar blijft. De positionering van de winkelfunctie in de pastorie 
zal de continuïteit van de bestaande winkelstraat ten goede komen.  
 
De commissie kan echter niet instemmen met de forse ingrepen die worden gedaan aan het monument-waardige 
kerkgebouw en de pastorie. De ingrepen hebben te veel een individueel karakter. De eenduidige verschijning van 
het kerkgebouw zal ondanks de transformatie naar woningen beter overeind moeten blijven. Dit geldt zowel voor 
de ingrepen in de gevels als de inrichting van het omliggende buitenruimte. De ingrepen die in de gevels van het 
schip worden gedaan hebben in grote mate een woningbouw karakter. Daarnaast betreurt de commissie dat de 
uitbouwen in het interieur van het schip geheel verwijderd worden, terwijl deze juist een bijzonder element in de 
woningen zouden kunnen vormen. Ook de ingrepen aan het dak van het kerkgebouw en de gevels en dak van de 
pastorie zijn te fors. De commissie vraagt de architect de ingrepen vanuit een goede analyse van de bestaande 
structuur en gevelcompositie te verantwoorden en te ontwerpen. Daarbij doet zij de suggestie om te onderzoeken 
of grondgebonden woningen een passendere typologie voor de opgave zouden kunnen zijn.  
 
Ten slotte doet de commissie een oproep tot het behoud van de glas-in-lood ramen en overige bijzondere 
architectonische elementen uit het interieur van het monument-waardige gebouw. 
 
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.  


