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VERSLAG 

 
VERGADERING WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 
 
 
 
AANWEZIG 
Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort  
Secretariaat: Pronk (secretaris), Pennock (verslag), Vervoort (verslag), Van den Berg (verslag)  
 
 
 
 
6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 
 
6.1 Jaap van der Hoekplaats, Prins Alexander (2e behandeling) (20 min)  14:30 
 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementengebouw - De Drukkerij  
 Ontwerp / opdracht: Pim van der Ven (Juli architecten) i.o.v. Stebru 
 Dossier:   OLO 3679473 (conceptaanvraag)  
 
6.2  Prins Hendrikstraat nabij 120, Hoek van Holland (2e behandeling) (20 min)  14:50 
 omschrijving:  Nieuwbouw senioren appartementen ter vervanging Korrelbeton 
 ontwerp/opdracht: Martijn Graafmans (A3 Architecten) i.o.v. WVH wonen 

dossier:   OLO 3079597 (conceptaanvraag) 
 
6.3  Delftsevaart 26, Centrum (3e behandeling) (20 min)  15:10 

Omschrijving:  Transformatie naar woningen en optopping kantoorgebouw 
Ontwerp/opdracht: Eelco Dekker (Jade architecten) i.o.v. BV tot exploitatie van showrooms en 
kantoren 
Dossier:   OMV.18.08.00109  

 
 Pauze (5 min) 
 
6.4 Noordsingel 115, Noord (1e behandeling) (20 min)  15:35 
 Omschrijving:  Tuin van Noord, Hofvrouw - Transformatie voormalige gevangenis naar wonen 
 Ontwerp / opdracht: Sander Nelissen (Wessel de Jonge architecten) i.o.v. H.D. Projectrealisatie B.V. 
 Dossier:   OMV.18.07.00298  
 
6.5  Binnenwegplein, Lijnbaan 148-50, Centrum (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 15:55 
 Omschrijving:  Transformatie voormalig H.H. de Klerk 
 Ontwerp / opdracht: Wessel de Jonge (Wessel de Jonge architecten) i.o.v. Redevco Nederland B.V. 
 Dossier:   OLO 3926503 (conceptaanvraag)  
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6.1  Jaap van der Hoekplaats, Prins Alexander (2e behandeling) (20 min) 14:30 
 
Omschrijving:  Nieuwbouw appartementengebouw - De Drukkerij  
Ontwerp / opdracht: Pim van der Ven (Juli architecten) i.o.v. Stebru 
Dossier:  OLO 3679473 (conceptaanvraag)  
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie tijdens de vergadering d.d. 11 juli 2018 presenteert de 
architect een aangepast voorstel. De architect geeft aan dat in de uitwerking de driedeling nader is uitgewerkt en 
verhelderd. Naast de verschillende neggendieptes is er gekozen voor een ander metselwerkverband in de plint en 
de kroon. De plint wordt voorzien van loggia’s en de kroon van balkons die half binnen en half buiten de gevel 
steken, met glazen balustraden. De verdeling van de balkons met spijlenhekwerken op het middendeel is wat 
rustiger geworden ten opzichte van het eerdere plan. De balkons steken niet meer voorbij de hoeken van het 
gebouw. 
 
Het parkeren van fietsen en auto’s is door het toevoegen van een extra laag herverdeeld. Op de begane grond is 
daardoor meer ruimte ontstaan om de entree te vergroten en twee woningen toe te voegen. De plint aan de zijde 
van de Jaap van der Hoekplaats is meer open en de entree is royaler geworden. Om het onderscheid tussen de 
plint en het middendeel zuiver te houden is gekozen om de laag woningen met de entrees aan het dek van een 
houten gevelbekleding te voorzien. 
 
Aan de Berlageweg, tegenover de kerk, is de vluchttrap vanaf het dek komen te vervallen. De verticale openingen 
in de gevel ter plaatse van de drie parkeerlagen hebben een groene invulling gekregen, passend bij de 
aangrenzende groenstrook. De zonnepanelen zijn geconcentreerd op het dak van de toren en zijn daardoor niet te 
zien vanaf de openbare weg. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

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

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 
Verschijningsvorm 
- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- 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.  
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- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie waardeert de gemaakte stappen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Zij heeft echter nog een 
aantal opmerkingen die zij graag verwerkt ziet in het definitieve plan. De commissie is nog niet overtuigd van het 
losse volume met afwijkende materialisering op het dek. Deze extra laag toont zich als een op zichzelf staande 
toevoeging. De verlangde samenhang binnen de architectonische eenheid wordt op deze wijze niet verkregen.  
 
Verder vraagt de commissie aandacht voor de ordening van de balkons in de kroon en de loggia’s in de plint. De 
aanbeveling wordt gedaan om meer rust in deze geveldelen aan te brengen, door de buitenruimten hier niet te 
laten verspringen en zo een eenduidige ingetogen beëindiging van het gebouw te realiseren. De gevel aan de 
Berlageweg mist nog de kwaliteit passend bij de ligging tegenover het kerkplein. De commissie vraagt om een 
representatieve gevel die recht doet aan de alzijdigheid van het plan. De extra laag met maisonnettes zou hier van 
betekenis kunnen zijn. 
 
De commissie waardeert de verdiepingshoge raampartijen bij de woningen maar mist die genereuze hoogte ter 
plaatse van de woningentrees. Ten slotte is de commissie benieuwd naar een passende uitwerking en detaillering 
van de roosters in de open geveldelen ter plaatse van de parkeergarage.  
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Op een definitieve aanvraag 
overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen 
worden. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het 
plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.2  Prins Hendrikstraat nabij 120, Hoek van Holland (2e behandeling) (20 min)  14:50 
  
Omschrijving:  Nieuwbouw senioren appartementen ter vervanging Korrelbeton 
Ontwerp/opdracht: Martijn Graafmans (A3 Architecten) i.o.v. WVH wonen 
Dossier:  OLO 3079597 (conceptaanvraag) 
 
Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gewijzigde 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 een aangepast plan, naar aanleiding van de eerdere reacties d.d. 12 juli 2017 en 11 
januari 2017. De reactie van de commissie op de eerdere voorstellen, in combinatie met een aangepast financieel 
kader, heeft geleid tot een nieuw ontwerp. De architect geeft aan dat het ontwerp zich in de conceptfase bevindt en 
nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd.  
 
Het plan betreft de drielaagse nieuwbouw van seniorenappartementen ter vervanging van de inmiddels gesloopte 
Korrelbeton portiekflats. De bebouwing aan de Prins Hendrikstraat is opgeknipt in twee woningrijen van drie lagen. 
Eén woningrij heeft galerijen aan de straat, bij het andere volume zijn de galerijen aan de achterzijde geplaatst. 
Hier liggen de entrees van de beganegrondwoningen aan de achterzijde. Op het achterterrein worden collectieve 
tuinen voorgesteld en buitenbergingen voor de beganegrondwoningen. Op de koppen van de woningrijen aan de 
Prins Hendrikstraat zijn de entrees met liften, trappen en bergingen gesitueerd. Een derde volume, een kort rijtje 
met galerijen aan de Jolinkstraat takt aan op de ontsluiting aan de Prins Hendrikstraat. 
 
De plattegronden van de appartementen zijn zo ingedeeld dat woonkamers aan de straat zijn gesitueerd. De 
volumes worden duidelijk beëindigd met een overstekende dakrand, de plint wordt los gehouden van de 
bovenbouw door een doorlopende band. Om de lange gevels aan de straat te geleden wordt afwisselend een 
hemelwaterafvoer of een metselwerk ornament op de woningscheiding aangebracht. 
  
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Tuindorpen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype gevormd 

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt 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 
- 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.  
- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
- 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. 

- 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). 
- 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 gewijzigde conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie reageert positief op het opdelen van de bebouwing aan de Prins Hendrikstraat. Hiermee wordt de 
oorspronkelijke toegang naar de speeltuin behouden, en wordt een lange dichte straatwand voorkomen. Ook 
reageert de commissie positief op het combineren van de galerijen met de buitenruimte aan de achterzijde bij één 
van de bouwdelen. De commissie doet de sterke aanbeveling ook de overige appartementen op deze manier te 
ontsluiten, zodat een heldere consequente gevelwand aan de Prins Hendrikstraat ontstaat. Met de nu getoonde 
galerijgevel aan de staatzijde gaat de commissie niet akkoord.  
 
De commissie is niet overtuigd van de situering van een deel van de woningentrees aan de achterzijde. Met name 
aan de straatzijde ontbreekt het aan toegangen en voorkomen moet worden dat achtertuinen aan de straat komen 
te liggen. De commissie mist rondom het complex nog een integraal ontwerp voor de erfafscheidingen, de 
buitenbergingen en het parkeren. De commissie doet de suggestie te onderzoeken of de bergingen op de koppen 
op een andere wijze verdeeld kunnen worden in het gebouw, zodat dichte gevels aan de beganegrond voorkomen 
kunnen worden. 
 
De commissie adviseert de koppen van de blokken zo open mogelijk te houden. De ramen in de kopgevels, ook op 
de verdiepingen, en de positie van de entrees zorgen voor een passende openheid en verbijzondering van de kop.  
Aandacht wordt gevraagd voor de voorgestelde geleding van de metselwerkgevels met hemelwaterafvoeren en 
ornamenten. De keuze om de eenvoudig vormgegeven hemelwaterafvoeren als ritmerende element te gebruiken is 
onvoldoende overtuigend. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de uitwerking van de verticale delen van de 
galerij met groenbeplanting, in het geval de beplanting niet optimaal kan groeien door de zilte lucht. 
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 
het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.3  Delftsevaart 26, Centrum (3e behandeling) (20 min) 15:10 
 
Omschrijving:  Transformatie naar woningen en optopping kantoorgebouw 
Ontwerp/opdracht: Eelco Dekker (Jade architecten) i.o.v. BV tot exploitatie van showrooms en kantoren  
Dossier:  OMV.18.08.00109 
 
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 plan voor de transformatie van het hoekpand van architect Wissing 
aan de Delftsevaart. Uitgangspunten blijven het toevoegen van een opbouw, waarbij het bestaande pand zoveel 
mogelijk in oude staat wordt teruggebracht. Hiervoor zijn historische foto’s bekeken en zijn op diverse plekken de 
verflagen weggekrabd, om de oorspronkelijke kleurstellingen te achterhalen. In de puien worden nieuwe stalen 
draaiende delen toegepast en worden de blauwe panelen en de enkele beglazing vervangen voor dubbele 
beglazing. Aan de hofzijde wordt de bestaande uitbouw verhoogd met een verdieping, waarbij in vormgeving wordt 
aangesloten bij de bestaande architectuur.  
 
De nieuwe opbouw is aan de achterzijde aangepast, waarbij de structuur van de gevel beter aansluit bij de 
structuur aan de voorzijde. Daarnaast is een dakterras toegevoegd, terugliggend van de straat en voorzien van een 
glazen balustrade. De delen buiten het terras worden voorzien van een groen dak. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Centrummix 
Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

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

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

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

vormgegeven.  
- 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. 
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 
hebben voor het uiterlijk.  

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

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 
straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 
ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie dankt de architect voor de overzichtelijke presentatie en geeft aan dat zij de uitwerking zeer 
zorgvuldig acht. De nieuwe opbouw is op een passende wijze aangepast, en het toegevoegde dakterras is goed 
voorstelbaar. Daarnaast waardeert de commissie de wijze waarop wordt omgegaan met het bestaande pand. Bij 
de keuze van de kleurstellingen, met name de witte kleur van de betonstructuur, heeft de commissie nog enige 
twijfels. Aangegeven wordt dat het gebouw van Wissing een monumentwaardig pand betreft, waarbij een 
uitgebreid kleurenonderzoek veel recht zou doen aan de zorgvuldige uitwerking van dit plan. 
 
Conclusie 
Er is geconstateerd dat het voorstel niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 
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6.4  Noordsingel 115, Noord (1e behandeling) (20 min) 15:35 
 
Omschrijving:  Tuin van Noord, Hofvrouw - Transformatie voormalige gevangenis naar wonen 
Ontwerp / opdracht: Sander Nelissen (Wessel de Jonge architecten) i.o.v. H.D. Projectrealisatie B.V. 
Dossier:  OMV.18.07.00298  
 
Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 
eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 
van het reglement van orde) 
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de transformatie van een deel van het voormalige gevangeniscomplex. 
In een eerdere fase is de transformatie van de cellenvleugels en het huis van bewaring gepresenteerd, waar de 
commissie positief op heeft geadviseerd. Het deel wat nu wordt gepresenteerd bevindt zich achter het 
monumentale gerechtsgebouw aan de Noordsingel. 
 
Voorgesteld wordt om de geschakelde gebouwen te transformeren naar 22 woningen. Een deel van de woningen 
wordt ontsloten via een bestaande binnengang, en een deel door middel van nieuwe entrees in de hoven. Voor het 
bereikbaar maken van de woningen en het toevoegen van daglicht en buitenruimtes worden een aantal ingrepen in 
de gevels en de daken voorgesteld. Aangegeven wordt dat de vormgeving van de ingrepen in lijn is met de 
ingrepen die zijn voorgesteld bij de cellenvleugels. Er worden stalen kaders geplaatst ter plaatse van de 
zaagsneden, waarbij de nieuwe puien aan de binnenzijde van de gevels worden geplaatst. 
 
In de poortgebouwen worden aan de voorzijde twee vensters toegevoegd, die worden uitgezaagd uit de daklijst. 
Aan de achterzijde worden grotere delen van de daklijst weggehaald, en vervangen door aluminium gevelbeplating 
met gevelopeningen. Bij de overige bebouwing worden nieuwe entreedeuren, hoge puien en bordessen met 
trappen naar de tuinen voorgesteld. In de kappen worden verschillende dakvensters en dakkapellen tot in de goot 
voorgesteld.  
  
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 
Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd stadsgezicht - Singelproject) 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

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

omliggende bebouwing.  
- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 
- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

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

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan dat de gebouwdelen een belangrijke schakel vormen tussen het achterdeel en het 
monumentale voordeel van het complex. Daarnaast is het gehele complex onderdeel van het beschermde 
stadsgezicht aan de Noordsingel.  
 
Doordat het voorstel een transformatie van uiteenlopende bouwdelen betreft, ontstaat er een grote 
verscheidenheid aan woningtypen. Deze verscheidenheid wordt goed zichtbaar in de hoeveelheid ingrepen die in 
de gevels en kappen worden voorgesteld. Hierdoor sluit de transformatie niet goed aan bij de eerdere 
transformatievoorstellen. De grote hoeveelheid dakkapellen van verschillende afmeting en oriëntatie, in combinatie 
met de verschillende gevelopeningen, zorgen voor een onevenwichtig beeld. Bij de eerder gepresenteerde 
cellenvleugels zijn een aantal forse maar eenduidige ingrepen voorgesteld, zodat een duidelijk verschil tussen het 
oorspronkelijke en de nieuwe ingrepen afleesbaar blijft. De commissie vraagt de architect het transformatievoorstel 
meer in lijn met de eerdere transformaties te brengen.  
 
Ten slotte wordt specifiek aandacht gevraagd voor de gevelopeningen in de kroonlijsten van de torens nabij de 
poort. De bijzondere gevelbeëindigingen worden in het voorstel te veel aangetast. De suggestie wordt gedaan te 
onderzoeken of de vensters als nieuw element boven de kroonlijst geplaatst kunnen worden. 
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag terug 
in een volgende vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 
het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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6.5  Binnenwegplein, Lijnbaan 148-50, Centrum (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 15:55 
  
Omschrijving:  Transformatie voormalig H.H. de Klerk 
Ontwerp / opdracht: Wessel de Jonge (Wessel de Jonge architecten)  i.o.v. Redevco Nederland B.V. 
Dossier:  OLO 3926503 (conceptaanvraag) 
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 
omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 
Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de herontwikkeling voor het voormalige meubelmagazijn HH. De Klerk, in 
relatie tot de ontwikkelingen die gaande zijn in het zuidelijke deel van de Lijnbaan. De conceptaanvraag omvat een 
geïntegreerd planconcept. Het plan betreft de revitalisatie van het gedeeltelijk leegstaande pand met nieuw gebruik 
als retail en lichte horeca. Daarnaast wordt er gestreefd naar meer homogeniteit in het gevelbeeld tussen het 
toekomstige ‘Forum’ en het gemeentelijk monument H.H. de Klerk. Het behoud en versterken van de 
cultuurhistorische kernwaarden, waaronder de vide en de trapsgewijze rondgang, staan hierbij centraal. Een extra 
inpandige ontsluiting voor de te verwachte bezoekersstromen in de vide is daarom ongewenst. Vanwege het 
verschil in openingstijden tussen retail en lichte horeca ligt er tevens de wens iedere functie zelfstandig te 
ontsluiten. Voorgesteld wordt de beoogde horeca op de bovengelegen verdiepingen te ontsluiten via een roltrap 
langs het niet beschermde deel van het pand. De roltrap wordt geplaatst in de sprong van de gevelrooilijn van de 
Lijnbaan en het gevelscherm van het Forum wordt gecontinueerd tot deels voor de roltrap. Het dak waarop de 
roltrap uitkomt wordt ingericht als dakterras met een gebouwde overkapping. De gebouwde overkapping is ter 
signalement van de inpandige horeca. De ontsluiting van de retail naar kelderniveau verloopt in het planvoorstel 
wel via een extra roltrap in de vide. Daarnaast is een extra vluchttrappenhuis benodigd die in het planvoorstel aan 
de binnenzijde tegen de Binnenwegpleingevel is gepositioneerd. Voor wat betreft de restauratie vindt een studie 
plaatst naar materiaalherstel van het interieur en de gevel. Ook het opnieuw activeren van de installatietoren maakt 
deel uit van de restauratie. Vanwege de ambitie tot een BREEAM-in-use Excellent certificaat zijn ook installaties op 
het dak benodigd. Er wordt gestudeerd op een goede inpassing ervan.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Centrummix 
Welstandsniveau: Bijzonder vanwege ligging in Centrumgebied en de bescherming als gemeentelijk monument  
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
Verschijningsvorm. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
- Ingrepen aan de gevel 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. 
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 
(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 
straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 
ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
 
Reactie van de commissie op ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie waardeert de zorgvuldige aanpak tot hergebruik voor het langdurig leegstaande voormalige 
meubelmagazijn HH de Klerk. Voor het toetsingskader is het verzoek om de cultuurhistorische waardenstelling in 
het bouwhistorisch onderzoek aan te vullen met een waardenstelling die de richtlijnen van Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed volgt.  
 
De commissie vindt het voorstel tot hergebruik veelbelovend in relatie tot de cultuurhistorische kernwaarden van 
het monument. Een mooi voorbeeld hiervan is de te maken roltrap tegen de gevel van de Lijnbaanzijde als toegang 
tot de bovenste verdiepingen van het pand. De voor het monument kenmerkende vide en trapsgewijze rondgang 
van vloervelden (helix) blijven hierdoor in beeld en in functie (al winkelend afdalen) behouden. De bestaande 
sprong in de gevelrooilijn van de Lijnbaan krijgt met de inpassing van de roltrap betekenis. Daarnaast ontstaat met 
het doortrekken van het vergunde gevelscherm van het toekomstig Forum gebouw meer homogeniteit in het 
winkelfront tussen het toekomstige Forum en het tot monument beschermde deel van het pand HH de Klerk. De 
roltrap mag echter wel meer spreken door het scherm niet te ver voorlangs te trekken. De gemaakte opmerkingen 
door de supervisor met betrekking tot de roltrap en de inpassing ervan in het gevelfront en de omgeving worden 
door de commissie ondersteunt en ziet zij graag nader beantwoord. De commissie vraagt de afsluitbaarheid van de 
roltrap na sluitingstijd van het gebouw als ontwerpopgave te benaderen, met aandacht voor mogelijk vandalisme. 
 
De commissie betreurt het dat voor de ontsluiting van de retail op kelderniveau wel een roltrap in de vide wordt 
voorgesteld. Zij vraagt de positie van de roltrap te heroverwegen, bijvoorbeeld in de sparing waar al eerder een 
roltrap is geplaatst. Ook de positie van het extra vluchttrappenhuis vraagt om heroverweging, zodat deze niet zo’n 
grote onderbreking vormt van de transparante etalagezone van de begane grond. Met betrekking tot het 
gevelscherm, de overkapping van het dakterras en de nieuwe installaties stelt de commissie dat deze onderdelen 
niet ten koste mogen gaan van de heldere compositie van het bestaande H.H de Klerk pand. De commissie 
begrijpt de wens voor een BREEAM-in-use Excellent certificaat. Echter dient dit niet ten koste te gaan van de 
monumentwaarden. Tot slot vraagt de commissie om een reclameplan voor het gebouw op te stellen, waarbij de 
oorspronkelijke signingsplek aanduiding is voor het monument als geheel. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de principes in het conceptvoorstel, maar vraagt nog nadere 
aandacht voor de hierboven genoemde punten. De commissie ziet een verder uitgewerkte conceptaanvraag met 
belangstelling tegemoet.  


