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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 9 JANUARI 2019 
 

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

 

 

AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Eilander, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

Secretariaat: Pronk (secretaris), Pennock (verslag), Van den Berg (verslag) Vervoort (verslag) 

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:10 

 

6.1 Badweg 1, Hoek van Holland (3e behandeling) (20 min) 14:10 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 appartementen en een restaurant 

Ontwerp:   Kokon Architecten 

 Dossier:   OMV.18.11.00195 

 

6.2  Jan Evertsenplaats nabij 2a, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 14:30 

 Omschrijving:  Lijnbaanensemble - Onderhoud portiekwoningen 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten  

 Dossier:   OMV.18.11.00501 

 

6.3 Handelsplein 1-125, Feijenoord (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 15:00 

Omschrijving:  Deeluitwerking Visieplan – Supermarkt Jumbo 

Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

Dossier:   OLO 3782503 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (10 min) 

  

6.4 Baanweg 20, Overschie (1e behandeling) (20 min) 15:40 

Omschrijving:  Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

Ontwerp:   Atelier Pro 

Dossier:   OLO 4084685 (conceptaanvraag) 
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6.1  Badweg 1, Hoek van Holland (3e behandeling) (20 min)     14:10 

 

Omschrijving:                Nieuwbouw van 19 appartementen en een restaurant 

Ontwerp:  Kokon Architecten 

Dossier:                         OMV.18.11.00195 

 

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 een aangepast plan voor de nieuwbouw van twee appartementenblokken en een 

restaurant in het duingebied langs de Badweg. Het restaurant is zowel in positionering als in uitstraling meer 

onderdeel geworden van één van de appartementenblokken. Het restaurant en het appartementenblok worden 

verbonden met een golvend dak. Vanaf één zijde is dit dak te betreden doordat het duimlandschap er overheen 

loopt. In de zone tussen de gebouwen is de verharding vervangen door een doorlopend duinlandschap. 

Aangegeven wordt dat de voorzieningen zoals de vuilopslag en goederenaanvoer voor het restaurant in de kleder 

van het gebouw opgelost worden. 

 

De architect geeft aan dat de bestaande bunker nauwkeuriger is ingemeten. Deze is, mede doordat de metselwerk 

wanden van de bunker verwijderd worden, lager komen te liggen. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de bunker 

en het overkragende deel van het appartementenblok. De voormalige waterbunker wordt ingericht met een 

doucheruimte en een bad in het bestaande waterreservoir. De bunker is bereikbaar vanuit de kelder van het 

gebouw. 

 

Voor de betonnen gevel worden twee principes voorgesteld. Het eerste principe betreft een dunne betonnen 

beplating, waar een structuur van bekistinghout in wordt aangebracht. Het tweede principe bestaat uit een 

bekleding met geprint beton waar een nader te bepalen structuur in kan worden aangebracht. De architect geeft 

aan dat het beton op een natuurlijke wijze zullen verweren. De houten delen van de gevel zullen worden gebeitst, 

zodat er geen onregelmatige verkleuring zal ontstaan. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Overige 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. 

- 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 zijn in samenhang met het hoofdgebouw 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever).  
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd.  

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en grotendeels transparant 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de belangrijkste punten uit de reactie van de vorige vergadering op overtuigende wijze 

zijn opgepakt. Doordat het restaurant bij één van de appartementengebouwen is betrokken en het duinlandschap 

tussen de gebouwen doorloopt, is een passende ruimtelijke inpassing ontstaan van losse volumes. Doordat de 

ruimte tussen de bovenzijde van de waterbunker en het overkragende deel van het appartementenblok groter 

wordt, worden onprettige ruimtes vermeden en ontstaat er meer doorzicht tussen de blokken. Voor de waterbunker 

zelf is een passende toegang en invulling gevonden. Voor de verdere uitwerking van het voorstel  worden de 

volgende aandachtspunten meegegeven: 

 
- De commissie vraagt de lichtkoepel in het dak van de bestaande bunker verder uit te werken. Het is een zeer 

zichtbare toevoeging die om een zorgvuldige uitwerking vraagt. 
- De commissie vraagt de architect om de installaties en doorvoeren die aan de buitenzijde zichtbaar worden 

mee te nemen in het ontwerp. Dit geldt met name voor het restaurantgedeelte, waarbij de commissie vraagt 

om de afvoeren via het appartementengebouw naar boven te leiden. 

- Het laten verweren van de gevel is in principe mogelijk, hierbij wordt wel aandacht gevraagd voor de 

beheersing van dit proces in relatie tot het ruige zeeklimaat. 
- De commissie vraagt de architect om eventuele reclame-uitingen mee te nemen in een reclameplan voor het 

restaurantgedeelte. 
- De eerdere opmerkingen betreft het voorkomen van erfafscheidingen en hekwerken in relatie tot het behoud 

van de continuïteit van het duinlandschap blijven van kracht. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning. Het plan dient 

op detailniveau verder uitgewerkt te worden, op de beoordeling van deze uitwerking geldt dan ook een 

voorbehoud. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief op de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de uitwerking. Bij twijfel 

kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
4 

 

6.2  Jan Evertsenplaats nabij 2a, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min)  14:30  

 

Omschrijving:  Lijnbaanensemble - Onderhoud portiekwoningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten  

Dossier:  OMV.18.11.00501 

 

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

betrokkenheid bij het plan. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de in de 

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, l id 1 

onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert het voorstel voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud, het aanbrengen van 

zonwering en het vergroten van het comfort van de woningen en winkels van het bouwblok aan de Jan 

Evertsenplaats en de Karel Doormanstraat. Het pand betreft een rijksmonument en maakt onderdeel uit van het 

Lijnbaanensemble. 

 

Het aanzicht van de begane grond aan de Jan Evertsenplaats is in de loop der jaren sterk aangetast door 

toevoegingen als ventilatieroosters en inbraakbeveiligingen. Deze worden vervangen door een uniform voorstel 

voor ventilatieroosters. Ook het draadglas in de bovenlichten komt terug en de woningentrees worden zoveel 

mogelijk teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp.  

 

Ten behoeve van de comfortverbetering van de woningen wordt voorgesteld isolatieglas toe te passen en de stalen 

kozijninvulling met een taatsraam te vervangen door aluminium met een draaiend deel. De wijziging is in lijn met de 

reeds vergunde renovaties van de hoogbouw aan de andere zijde van de Jan Evertsenplaats en de Joost 

Banckertsplaats. Echter, bij de hoogbouw betrof het veelal geen authentieke kozijnen. Voor de winkelpuien wordt 

voorgesteld de etalageruiten te vervangen door dubbelglas met behoud van de bestaande stalen puien met 

aluminium kapjes. 

 

Op basis van de resultaten uit het kleuronderzoek zal nog een integraal kleurenvoorstel volgen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix, deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en 

omgeving Coolsingel) 
 

Relevante criteria  

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
- 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, k leur 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).  

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

 

Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie spreekt haar waardering uit voor het zorgvuldige voorstel voor het onderhoud, het herstel en de 

comfortverhoging van het nagenoeg in originele staat verkerende bouwblok. De commissie reageert dan ook 

positief op de voorgestelde aanpak. Echter, het voorstel tot het vervangen van het staal en het kenmerkende 

taatsraam in de authentieke kozijnen (houten vensters met stalen invulling) door aluminium met een draairaam is 

een punt van discussie geweest. De commissie vindt in beginsel dat het behoud van authentiek materiaal voorop 

moet staan. In deze bijzondere situatie blijkt het echter niet mogelijk om dit principe in praktijk te brengen. De 

commissie is overtuigd dat het, door de complexe techniek van het taatsraam, onvoldoende mogelijk is een goede 

kierdichting te verkrijgen met behoud van het authentieke stalen raam. Ook bij het veranderen van het taatsraam 

naar een stalen draairaam zal het behoud van authentiek materiaal én het oorspronkelijke beeld beperkt zijn. 

Daarnaast zijn er door bewoners elders in het complex slechte ervaringen met de kierdichtingen gemeld. De 

commissie gaat om die reden akkoord met enkel beeldherstel in aanzicht en profilering van het kozijn in de woning.  

 

Voor het zonweringsvoorstel doet de commissie de oproep niet alleen de positie van de zonwering, maar ook het 

type en de kleur van zowel het doek als het systeem vast te leggen. Daarnaast dient er gestreefd te worden naar 

samenhang tussen de zonwering bij de winkelplint en de woonverdiepingen.   

 

Tot slot verbindt de commissie de volgende voorwaarden aan haar advies: 

- De commissie ontvangt ter nadere beoordeling een integraal kleurenvoorstel op basis van de resultaten uit het 

kleuronderzoek.  

- Met betrekkig tot de uitwerking van het plan mandateert de commissie het secretariaat voor de beoordeling 

van de detaillering. Bij twijfel zal het secretariaat de details ter advies voorleggen aan de commisie. Daarom 

geldt er een voorbehoud op de beoordeling. 

 

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

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

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

het bestuur daarom ‘positief onder voorwaarden’ ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning.  
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6.3  Handelsplein 1-125, Feijenoord (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min)   15:00 

 

Omschrijving:  Deeluitwerking Visieplan – supermarkt Jumbo 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

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 conceptaanvraag getoetst aan de in de 

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, l id 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 inrichtingsplan voor de supermarkt in het ‘Vrij Entrepot’ dat inpandig zal verhuizen. 

Het plan maakt onderdeel uit van een visie om de jarenlange lastige exploitatie van de begane grond en de eerste 

verdieping te verbeteren. Er is behoefte om de positionering van de commerciële activiteiten beter in relatie te 

brengen tot de oorspronkelijke opzet van vijf geschakelde pakhuizen met behoud van het atrium als onderdeel van 

de uitgevoerde herbestemming van het ‘Vrij Entrepot’. Onderdeel van de planvorming is de niet goed 

functionerende passage in te vullen met nieuw programma, door de huidige supermarkt ‘Jumbo” vanuit het midden 

op te schuiven naar de Rosestraat. De winkelruimte van de supermarkt bevindt zich vervolgens in pakhuis Amerika 

en gedeeltelijk in pakhuis Afrika en wordt afgescheiden van de havenzijde met een te plaatsen glazen wand. Deze 

wand valt buiten de aanvraag en zal worden opgenomen in de aanvraag omgevingsvergunning voor het restaurant 

’t Zusje dat aan de havenzijde wordt gesitueerd. De overige ruimte in pakhuis Afrika wordt  een entreehal met aan 

beide zijden kleine verhuurbare units. De bestaande entree aan de Rosestraat (grenzend aan de entreehal) wordt 

aangepast door de middelste schuifpui te vervangen door een tourniquet achter de bestaande dagkanten van de 

gevelopening. De supermarkt krijgt een depot in pakhuis Europa aan de Handelspleinzijde. De overige ruimte in dit 

pakhuis is bestemd voor horeca of andere commerciële verhuurbare ruimte. Voor wat betreft reclamevoering volgt 

een handboek met reclameregels voor het in-en exterieur van het ‘Vrij Entrepotgebouw’.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier) 

 

Verschijningsvorm 

- 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 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, k leur 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.  
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- 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).  

- 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 het visieplan voor het ‘Vrij Entrepotgebouw’ niet zal hanteren als toetsingskader 

voor het plan dat voorligt. Zij vindt het visiedocument daartoe nog te ambivalent.  Het inpading verplaatsen van de 

supermarkt ‘Jumbo’ zal zij beoordelen in relatie tot de monumentwaarden en de reeds uitgevoerde herontwikkeling 

waarbij het atrium in de dwarsrichting van de geschakelde pakhuizen een belangrijk gegeven is. De commissie is 

positief over de nieuwe positionering van de supermarkt. De positionering over meer dan één pakhuis maakt het 

mogelijk de monumentale scheidingswand tussen de twee pakhuizen beleefbaar te houden. Het verwijderen van 

de units in de voormalige passage en de aanpassingen aan de entreehal komt de ruimtelijke structuur van het 

monument ten goede.  

 

De commissie kan niet instemmen met het voorstel de bestaande openingen in de muur naar het belendende 

pakhuis, dat geen onderdeel uitmaakt van de supermarkt, dicht te zetten met metselwerk. Het is begrijpelijk dat het 

voor de opstelling van de winkelschappen niet wenselijk is om de openingen in het aangrenzende pakhuis met een 

andere functie transparant uit te voeren. Desalniettemin pleit zij voor een uniforme aanpak van de openingen in de 

scheidingswanden van de pakhuizen. Zij doet de oproep tot een generiek voorstel voor de gehele pui, die ter 

hoogte van de begane grond zowel transparant als gesloten uitgevoerd kan worden.  

 

Met betrekking tot de tourniquet doet de commissie de oproep deze met behoud van de bestaande schuifpui te 

ontwerpen. Daarnaast ziet de commissie graag een nader uitgewerkt reclamevoorstel voor het ‘Vrij 

Entrepotgebouw’ tegemoet.   

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere (ontwerp)aandacht voor de 

hierboven genoemde punten. Zij ziet een nader uitgewerkt planvoorstel dat ingaat op de gemaakte opmerkingen in 

de vorm van een definitieve aanvraag met belangstelling tegemoet.  
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6.4  Baanweg 20, Overschie (1e behandeling) (20 min)       

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

Ontwerp:  Atelier Pro 

Dossier:  OLO 4084685 (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 uitbreiding van een basisschool. Het huidige scholencomplex bestaat uit 

een ensemble van drie gebouwen waarvan er twee worden gesloopt en worden vervangen door één nieuw 

volume. Het nieuwe volume wordt gesitueerd in de noordwesthoek van de locatie waardoor het mogelijk wordt drie 

verschillende buitenspeelruimten te realiseren. Aan de oostzijde ontstaat een verhard plein waardoor tevens meer 

verbinding met het naastgelegen park kan worden gecreëerd.    

 

Het tweelaagse volume van de nieuwbouw is alzijdig vormgegeven met verspringende geveldelen waardoor het 

park nog zichtbaarder is vanaf het schoolplein. Aan de noordzijde van de locatie wordt meer doorzicht naar het 

park gecreëerd door hier de benodigde parkeerplaatsen voor docenten en de kiss&ride te situeren. Hier wordt een 

dubbelgebruik voorgesteld door de kiss&ride te combineren met een atletiekbaan. Hierdoor kan in de toekomst 

wellicht een betere en bredere verbinding met het park worden gerealiseerd, door het verlengen van de Jan 

Steenstraat, over de sloot, tot in het park. 

 

Alle fietsparkeerplaatsen zijn aan de westzijde van de locatie gesitueerd en met lage hagen omzoomd. 

De nieuwe onderwijsruimten zijn rond een centraal speellokaal en aula gesitueerd. De dubbelhoge aula opent zich 

naar het schoolplein tussen de oud- en nieuwbouw waardoor er een visuele verbinding ontstaat tussen beide 

schooldelen.  

 

De gevels worden voorgesteld in geel metselwerk zoals veel voorkomt in de directe omgeving en het 

oorspronkelijke schoolgebouw. Er zijn grote gevelopeningen toegepast, die refereren aan de oudbouw. De kozijnen 

zijn in verspringende verbijzonderde metselwerk vlakken gezet voor een levendig beeld.  

 

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 herhaa ld 

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 
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- 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.  
- 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, k leur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materiaal, k leur 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 dankt de architect voor de heldere presentatie. De commissie merkt op dat in de bestaande situatie 

de drie schoolgebouwen samen een ensemble vormen met centraal daartussen het schoolplein. In de eerste 

conceptschets met daarin het nieuwe volume is de ensemblewerking tussen oud- en nieuwbouw nog herkenbaar 

en wordt het schoolplein ook als verbindend hart voorgesteld. Echter, in de verdere uitwerking van het concept 

raakt door het vertanden van het nieuwe schoolgebouw de heldere opzet vertroebeld en wordt de halfopen 

verkaveling niet overtuigend gerealiseerd. De commissie ondersteunt de intentie om aan de noordzijde van de 

locatie een echte verbinding met het park te realiseren, en ziet graag dat die kans benut wordt. 

 

De nieuwbouw is weliswaar alzijdig ontworpen, maar mist door de verspringende gevels een eenduidige 

hoofdvorm. De gevelopbouw heeft geen heldere ordening van de grote glasvlakken waardoor de voor dit 

gebiedstype kenmerkende weefselstructuur ontbreekt. Dit wordt versterkt doordat de verbijzonderde 

metselwerkvlakken ook niet eenduidig rond de gevelopeningen zijn gesitueerd.   

 

De commissie vraagt de architect het plan meer te laten aansluiten op de welstandscriteria. Afwijken van criteria is 

mogelijk mits overtuigend gemotiveerd.  

 

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.  

 


