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VERSLAG 

 
VERGADERING 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 
 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 
 
 
 
AANWEZIG 
Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Ruitenbeek, Molenaar, Van Doorn, Van Oort  
Secretariaat: Pronk (secretaris), Pennock (verslag), Vervoort (verslag), Van den Berg (verslag)  
 
 
 
6  PLANNEN 14:45 
 
6.1  Ruivendwarsstraat 25, Noord (1e behandeling) (20 min)  14:45 
 Omschrijving:  Nieuwbouw sociale huurwoningen 
 Ontwerp / opdracht: Manou Huijbregts (HP architecten) i.o.v. Stichting Woonstad Rotterdam 
 Dossier:   OLO 3928697 (conceptaanvraag) 
 
6.2  Ceintuurbaan 133, Hillegersberg-Schiebroek (1e behandeling) (20 min)  15:05 
 Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Eef & Huub naar woningen 
 Ontwerp / opdracht: Hans Roest (Roest Architecten) i.o.v. Netimex BV 
 Dossier:   OLO 4011795 (conceptaanvraag) 
 
6.3 Noordsingel 115, Noord (2e behandeling) (20 min)  15:25 
 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  
 
PAUZE (5 min) 
 
6.4 Justus van Effenstraat 44, Delfshaven (1e behandeling) (rijksmonument) (20 min)  15:50 
 Omschrijving:  Tijdelijke stookplaats badhuis Justus van Effen  

Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar&Co) i.o.v. Stichting Woonstad Rotterdam  
 Dossier:   OLO 3987667 (conceptaanvraag) 
 
6.5  Hudsonstraat, Delfshaven (2e behandeling) (20 min)  16:10 
 Omschrijving:  The Hudsons: nieuwbouw 140 koopwoningen in vijf bouwblokken 
 Ontwerp / opdracht: Jeroen Schipper (JSA Rotterdam) i.o.v. VOF De Hudsons 
 Dossier:   OLO 3756281 (conceptaanvraag) 
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6.1  Ruivendwarsstraat 25, Noord (1e behandeling) (20 min)       
 
Omschrijving:  Nieuwbouw sociale huurwoningen 
Ontwerp / opdracht: Rufus van den Ban (HP architecten) i.o.v. Stichting Woonstad Rotterdam 
Dossier:  OLO 3928697 (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 sloop-nieuwbouw van 20 sociale huurwoningen aan de Ruiven-
dwarsstraat. De nieuwbouw bestaat uit een strook boven-benedenwoningen. Om buitenruimten met optimale 
bezonning en gebruikswaarde te realiseren wordt de rooilijn ten opzichte van de oorspronkelijke rooilijn drie meter 
terug gelegd. Hierdoor kan een voortuin aan de straat worden gerealiseerd. De bovenste laag is teruggelegd zodat 
ook hier aan de voorzijde buitenruimten kunnen worden gerealiseerd. Aan de achterzijde is een deel van de 
bergingen in het blok geschoven en een ander deel tegen de achtergevel gesitueerd waardoor een ruimer 
binnenterrein ontstaat dat collectief te gebruiken is. Het niveauverschil in de straat wordt opgevangen door de 
terrassen in de voortuinen en door het realiseren van woonruimtes met een dubbele verdiepingshoogte aan de 
straat. Hierdoor ontstaat een voorname en transparante plint en kan het licht diep de woning binnendringen. De 
verbijzonderde hekken van de dakterrassen vormen tevens de kroonlijst op de straatgevel. De voortuinen worden 
begrensd met een haag en ‘grenspaaltjes’ van metselwerk waar de postkasten in opgenomen zijn. 
 
Het ensemble vormt een afsluiting van een bouwblok. Tussen de nieuwbouw en de aansluitende bebouwing blijft 
een brede opening bestaan om licht en lucht het bouwblok in te krijgen. Twee verschillende oplossingen met een 
verbindingsbalk tussen de nieuwbouw en de aangrenzende bebouwing worden getoond. De architect geeft aan dat 
hier nog wordt gezocht naar de juiste oplossing om het bouwblok ‘af’ te maken.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 
- 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. 
- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare 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.  
- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie bedankt de architect voor de heldere presentatie en uit bewondering voor de gekozen typologie en 
kwaliteit van het plan. Er wordt positief gereageerd op de grote verdiepingshoogte van de begane grond aan de 
straat en het aanbrengen van voortuinen met terrassen. Het hoogteverschil in de straat wordt zo goed opgelost.  
De commissie merkt echter wel op dat de gaten tussen nieuwbouw en aansluitende bebouwing niet goed passen 
bij het gesloten bouwblokken die kenmerkend zijn voor het Oude Noorden. De gekozen oplossing met hekwerken 
en een verbindingsbalk overtuigt niet. De suggestie wordt gedaan het bouwblok hier beter aan te helen. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de gekozen metselwerkkleur in de 3D beelden van het ontwerp niet aansluit op de 
directe omgeving.  
 
De commissie waardeert het ontwerp waarin de hekwerken van de dakterrassen tevens de kroonlijst van de gevel 
vormen maar vraagt hierbij om een hoogwaardige detaillering en uitwerking die het beeld van de kroonlijst vanuit 
verschillende perspectieven waar kan maken en verrommeling tegengaat. 
 
Conclusie 
De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 
genoemde opmerkingen. Zij ziet een aangepast plan voor de genoemde onderdelen met belangstelling tegemoet. 
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6.2  Ceintuurbaan 133, Hillegersberg-Schiebroek (1e behandeling) (20 min)     

 
Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Eef & Huub naar woningen 
Ontwerp / opdracht: Hans Roest (Roest Architecten) i.o.v. Netimex BV 
Dossier:  OLO 4011795 (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 herontwikkeling van het bedrijventerrein tot woongebied met 36 
appartementen. Voorgesteld wordt met een haakvormig gebouw aan te sluiten op de omliggende straten met 
woningbouw. Op het binnenterrein worden de parkeerplaatsen gerealiseerd.  
 
Aan de Prins Frederik Hendrikstraat sluit het complex aan op de naastgelegen tweelaagse eengezinswoningen 
met kap. Aan de Elektroweg worden drie lagen appartementen met daar op een terugliggende vierde laag 
voorgesteld. Op de hoek waar beide gebouwdelen elkaar raken wordt de vierde laag niet teruggelegd waardoor 
een hoogteaccent ontstaat dat refereert aan de schuin tegenoverliggende hoekbebouwing aan de Elektroweg en 
Violenstraat. Alle woningen op de begane grond hebben een entree aan de straat.  
 
De architectuur van het complex is een eigentijdse interpretatie van de omliggende jaren ‘20 en ‘30 architectuur die 
kenmerkend is voor de directe omgeving. De straatgevels worden voorgesteld in rood-bruin metselwerk met 
muurafdekkers en metselwerk-verbijzonderingen. Een stenen plint zorgt voor een doorlopende ervaring van het 
gebouw op het niveau van het maaiveld. De gevels aan het binnengebied krijgen een gevelafwerking van houten 
latten. De architect geeft aan dat in een nadere uitwerking van het plan de geluidsbelasting op de gevels nog 
opgelost moet worden. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam)   
Gebiedstype:   Bedrijven- en haventerreinen en Niet-planmatige uitbreidingen  
                        (Gehanteerd worden ‘Algemene Uitgangspunten van Welstandstoetsing) 
Welstandsniveau:  Regulier 
 
Relevante criteria uit de welstandsnota: 
Uitgangspunten van Welstandstoetsing (welstandsnota Rotterdam, pag. 21) 
1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 
2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  
3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  
4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 
5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  
6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 
 
Reactie van de commissie op ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
Algemeen 
De commissie is positief over de enorme kans die de herontwikkeling biedt als aanjager voor verdere ontwikkeling 
en verdichting. Het grootste deel van de planlocatie ligt in het gebiedstype ‘bedrijven- en haventerreinen’. De 
herbestemming naar wonen genereert een nieuwe context waardoor deze gebiedscriteria niet meer volstaan. Dit is 
reden om bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voor te stellen om hier de algemene 
Uitgangspunten van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 
 
Ruimtelijke inpassing 
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De commissie kan dit niet beoordelen omdat onduidelijk is hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot toekomstige 
ontwikkelingen. Met name aan de zuidzijde is niet helder of hier een wachtgevel of een eindgevel gevraagd wordt. 
De commissie vraagt de ontwerper om duidelijke afstemming en nadere uitwerking met stedenbouw zodat het plan 
ook aan deze zijde op de juiste wijze ingepast kan worden. 
 
Daarnaast merkt de commissie op dat het binnenterrein onderdeel van de ontwerpopgave moet zijn. De inrichting 
is nu te sober en de vluchttrappen zijn te prominent aanwezig. De commissie doet de suggestie de drielaagse 
bebouwing aan de Prins Frederik Hendrikstraat als eengezinswoningen uit te voeren in plaats van appartementen 
aan een galerij waardoor een (extra) vluchttrap niet meer nodig is. 
 
Materiaal kleur en detaillering 
De commissie merkt op dat de gebouwde omgeving zich kenmerkt door het gebruik van veel witte accenten (o.a. 
de kozijnen, banden, dakranden, erkers, boeidelen en windveren). Het voorgestelde plan met donkere erkers, 
dakkapellen en kozijnen sluit daar niet goed op aan. Daarnaast wordt opgemerkt dat het toepassen van een stenen 
plint in deze omgeving niet voorkomt en daardoor het gebouw nog meer loszingt van de context. De suggestie 
wordt gedaan meer stijlelementen uit de omgeving over te nemen en verfijning te zoeken in de uitwerking. 
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een verder uitgewerkt plan dat hier antwoord op geeft.  
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6.3  Noordsingel 115, Noord (2e behandeling) (20 min)        
 
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 aangepaste 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 aangepaste plan 
De architect presenteert het aangepaste plan en gaat in op de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de 
welstandsvergadering op 10 oktober 2018. De verscheidenheid en hoeveelheid van ingrepen die in de gevels en 
kappen werd voorgesteld is gereduceerd door overeenkomstig eerdere ingrepen in omringende gebouwdelen de 
dakkapellen te bundelen tot één kloek gebaar en deze uit te lijnen met onderliggende ingrepen. Hierdoor ontstaat 
meer rust en eenduidigheid in de gevels. 
 
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.). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

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

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

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- 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.  
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- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 
straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  
 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 
en de nabespreking 
De commissie dankt de ontwerper voor de heldere uitleg en uit haar waardering voor de wijze waarop de 
opmerkingen van de commissie zijn opgepakt. De voorgestelde wijzigingen zijn in lijn gebracht met de eerdere in 
ingrepen die zijn voorgesteld bij de cellenvleugels. Ook de voorgestelde toevoeging van eigenzinnige tweezijdig 
georiënteerde dakkapellen op de torens past goed bij de eerdere transformatievoorstellen en laat de 
karakteristieke profilering van de kroonlijst intact. De commissie vraagt aandacht voor de detaillering van de 
dakkapellen op de torens en om deze te laten aansluiten op de detaillering van de eerder voorgestelde ingrepen. 
  
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 de 
dakkapellen. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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6.4  Justus van Effenstraat 44, Delfshaven (1e behandeling) (rijksmonument) (20 min)  15:50  
 
Omschrijving:  Tijdelijke stookplaats badhuis Justus van Effen   
Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar&Co) i.o.v. Stichting Woonstad Rotterdam  
Dossier:  OLO 3987667 
 
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 presenteert het voorstel tot het inpassen van een tijdelijk stooktoestel voor het Justus van 
Effencomplex wegens een gebrek aan warmtecapaciteit gedurende de piekbelasting. De toekomstige stookketel 
komt op het dak van het voormalige badhuis in een te maken ronde afgedekte opbouw. Gezien de lange zichtlijnen 
vanaf het openbaar gebied, de positie op het dak en de benodigde omvang is het een zichtbare toevoeging. In 
relatie tot het monument is gekozen voor contrast in vorm en uitstraling van de opbouw. De opbouw is gedacht als 
ronde lantaarn in melkwitte polycarbonaat gevelpanelen met een metalen dakrand en bitumineuze dakbedekking. 
Het moment van aanlichten van de opbouw is gerelateerd aan het gebruik van de ketel waardoor het werkt als een 
‘gloeilantaarn’.   
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 
Welstandsniveau: Bijzonder vanwege de monumentenstatus 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 
Verschijningsvorm 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

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

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 
- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

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

hebben voor het uiterlijk.  
- 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 waardeert de zorgvuldige benadering voor het inpassen van een tijdelijk stookketel voor maximaal 
tien jaar ter overbrugging naar stadsverwarming. Zij reageert positief op de beoogde positie van de stookketel en 
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het voorstel de stookketel te verhullen met een ronde afgedekte opbouw op het dak van het badhuis. Wel vraagt de 
commissie aandacht voor de uitwerking van de opbouw en stelt zij het aanlichten van de opbouw ter discussie.  
 
Voor wat betreft het materiaalgebruik vraagt de commissie het beter in overeenstemming te brengen met de 
kwaliteit van het materiaalgebruik van het Justus van Effencomplex door een hoogwaardiger materiaalgebruik van 
gevel en dak. Ten aanzien van het aanlichten van de opbouw merkt de commissie op dat daarmee de aandacht 
die zou moeten uitgaan naar het monument in de avond wordt verlegd naar de tijdelijke opbouw. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag. Zij vraagt aandacht voor de hierboven 
genoemde opmerkingen met betrekking tot passend materiaalgebruik en een verfijnde en zorgvuldige detaillering. 
De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling 
tegemoetgezien. 
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6.5  Hudsonstraat, Delfshaven (2e behandeling) (20 min)      16:10 
 
Omschrijving:  The Hudsons: nieuwbouw 140 koopwoningen in vijf bouwblokken 
Ontwerp / opdracht: Jeroen Schipper (JSA) i.o.v. VOF De Hudsons 
Dossier:  OLO 3756281 (conceptaanvraag) 
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 
op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 
orde) 
 
Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het verder uitgewerkte voorstel voor de bouw van 140 woningen op twee leegstaande 
kavels grenzend tussen Het Dakpark en de aanliggende woonwijk. In hoofdopzet is het ontwerp gelijk gebleven. 
De architect gaat in op de opmerkingen van de vergadering d.d. 11 juli 2018. Hierbij zijn drie aanpassingen 
doorgevoerd: 
 
- De wandelroutes door de bouwblokken zijn komen te vervallen. De verhoogde, collectieve binnentuinen 

worden voorzien van een entree vanaf straatniveau, en zijn bereikbaar via een trap. De entrees kunnen door 
bewoners worden afgesloten door middel van een hek. 

- De architect gaat dieper in op de overgang tussen het openbaar gebied en de begane grond van de 
woningen. Aangegeven wordt dat het verantwoordelijkheid voor het beheer van deze zone nog onduidelijk is. 
Rondom de blokken wordt een Delftse stoep geïntroduceerd. De tussenstraten tussen de blokken worden 
ingericht met een wandelzone en diverse beplanting. Aan de begane grond worden verblijfsruimtes gesitueerd 
die zich richten op de straat. 

- De entreegebieden van de woningen worden nader toegelicht. In lijn met de opzet van de bouwblokken krijgen 
de deuren een verloop in kleur tussen de zijde van Het Dakpark en de zijde van de woonwijk. Daarnaast 
krijgen de entreezones een verschillende gevelindeling.  

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 
- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

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

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
- 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 die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

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

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie spreekt nogmaals haar waardering uit voor het zorgvuldig tot stand gekomen ontwerp. De 
commissie geeft aan dat de eerdere opmerkingen op passende wijze zijn doorgevoerd in het aangepaste plan. 
Hierbij wordt wel aangegeven dat de overgangszone tussen het openbare gebied en de woningen nog niet kan 
worden beoordeeld, aangezien het eigendom en beheer van deze zone nog onduidelijk is. De commissie vraagt de 
architect om in de aanvraag omgevingsvergunning dieper in te gaan op het beheer, in relatie tot het inrichtingsplan. 
Daarnaast vraagt de commissie om de hekwerken van de entrees naar de collectieve binnentuinen mee te 
ontwerpen, in de toon van de detaillering van de bouwblokken.  
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 
hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 
wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  


