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AGENDA 

 

VERGADERING WOENSDAG 23 JANUARI 2019 
 

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

 

 

 

AANWEZIG 

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

Secretariaat:  Pennock, Van den Berg, Vervoort 

 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:40 

 

7.1  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (3e behandeling) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis  

Ontwerp:   Molenaar & Co  

Dossier:   OLO 3882823 (conceptaanvraag)  

 

7.2 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (2e behandeling) (30 min) 15:00 

 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:   HOYT Architecten  

 Dossier:   OLO 3736541 (conceptaanvraag) 

 

7.3  Kruiskade 12, Centrum (2e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp: Knevel Architecten 

 Dossier:   OLO 3755363 (conceptaanvraag) 
 

PAUZE (5 min) 

 

7.4  Aelbrechtskolk 11-17/ Schans 8, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:55 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp: Metselaardeboer B.V. 

Dossier:   OLO 3911085 (conceptaanvraag) 

 

7.5  Schakelweg 162-164, Hoogvliet (1e behandeling) (20 min) 16:15 

 Omschrijving:  Slopen en nieuwbouw verpleeghuis De Breede Vliet 

Ontwerp: SEED Architects i.s.m. VNL Architecten 

 Dossier:   OLO 3539607 (conceptaanvraag) 
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7.1  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (3e behandeling) (20 min) 

  

Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis  

Ontwerp:  Molenaar & Co 

Dossier:  OLO 3882823 (conceptaanvraag) 

 

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

zijn voorstel. 

 

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 

De architect presenteert een aangepast plan voor de transformatie van het poortgebouw van het voormalige 

Zuiderziekenhuis naar het Zuidergymnasium, in reactie op de opmerkingen van de commissie in het verslag d.d. 24 

oktober 2018. De architect geeft aan dat er alleen wordt ingegaan op de opmerking betreft de nieuwe gymzaal, en 

dat de overige opmerking in een later stadium zullen worden voorgelegd.  

 

Voor de positionering van de gymzaal worden twee alternatieven getoond. Bij het eerste alternatief wordt de 

gymzaal verder het terrein op geschoven. De zaal wordt door middel van een smal en laag tussenlid gekoppeld 

aan de bestaande vleugel. In het tweede alternatief wordt de zaal gedraaid en tegen de andere vleugel aan het 

terrein geschoven. De koppeling bestaat hier uit een tweelaags tussenlid, die net onder de bestaande raamstrook 

van de vleugel aansluit. De tussenruimte die ontstaat met het poortgebouw zal vanwege veiligheidsaspecten 

worden afgeschermd met een hekwerk. De architect geeft aan dat de tweede variant de voorkeur heeft.  

 

Daarnaast wordt een nieuw gevelvoorstel gepresenteerd voor de gymzaal. Aan de noordzijde worden ramen hoog 

in de gevel en een deur toegevoegd, de kopgevel krijgen lage ramen en de zuidgevel is geheel dicht. Het 

repetitieve karakter van de gevelopeningen in het bestaande complex wordt doorgezet, door in de ritmiek van de 

ramen verticale roosters op de gevel aan te brengen die worden voorzien van klimplanten.  

 

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. 

- 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 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. 
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- 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. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk  of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen.  

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de voorkeur voor de variant waarbij het volume wordt gedraaid wordt ondersteund. 

Door de verplaatsing ontstaat er een logische indeling op het terrein. De bestaande vleugels worden geleidelijk 

lager, en de positie van de nieuwe gymzaal is beter passend bij deze gestaffelde opzet. Daarnaast wordt de 

gymzaal bereikbaar vanuit het gymnasium, wat de organisatie binnen het bestaande gebouw ten goede zal komen. 

 

Voor wat betreft de verschijningsvorm van de gymzaal is de keuze van een tussenlid goed passend, aangezien de 

gymzaal meer als autonoom volume ervaarbaar wordt. De materialisering van het tussenlid en de exacte 

positionering ten opzichte van de gymzaal zal hierbij zorgvuldig uitgewerkt moeten worden. De commissie vraagt 

om goed duidelijk te maken op welke manier de roosters met begroeiing onderdeel uit kunnen gaan maken van de 

architectuur. Voor het hekwerk bij de nooduitgang geeft de commissie aan dat deze de gymzaal en het 

poortgebouw niet visueel zal moeten gaan koppelen. 

 

De commissie is in de reactie alleen ingegaan op de positionering van de gymzaal, de overige opmerkingen uit het 

vorige verslag van blijven kracht. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

tegemoetgezien. 
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7.2 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (2e behandeling) (30 min) 

  

Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:  HOYT Architecten  

Dossier:  OLO 3736541 (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 reactie van de commissie op het voorstel van 26 september 2018 en de tussentijdse 

besprekingen met afgevaardigden van de commissie is het planvoorstel grondig aangepast. In het nieuwe voorstel 

is het karakter van de kerk als uitgangspunt genomen voor het herbestemmen van de kerk naar wonen.  

 

De gevelcompositie en de bestaande ruimtelijke structuur zijn leidend geworden voor de opzet van de 

appartementen. De boogramen en boogstructuur blijven in stand. Het middenschip wordt over de volledige lengte 

en hoogte ervaarbaar door een vrije middenzone. Het rozet is vanuit deze zone zichtbaar. Voor de ontsluiting van 

de appartementen komt in de middenzone echter wel een loopbrug met openingen. Het zoveel mogelijk benutten 

van bestaande interieurelementen, waaronder de aanwezige entreedeuren en stijgpunten, zijn onderdeel van de 

planvorming. Voor voldoende daglicht in de appartementen worden meerdere nieuwe gevelopeningen voorgesteld, 

waaronder glazen serres op de begane grond met op het dak van de serre een balkon.  

 

Op de begane grond komt rechts van de hoofdentree een horecavoorziening. De tuin van de kerk wordt 

grotendeels een collectieve tuin die overdag toegankelijk is voor bewoners uit de wijk. De woningen op de begane 

grond krijgen een privé terras. 

 

Om de herontwikkeling rendabel te maken is een dakopbouw met appartementen beoogd. Het betreft een 

terugliggend tweelaagse glazen opbouw. De terugliggende kap zal hiertoe worden verwijderd. 

 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

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.  

- 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.  
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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, 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie wordt geacht het voorstel te beoordelen als ware het gebouw een monument, zonder dat het 

bestaande kerkgebouw deze status heeft. Vanuit die optiek reageert de commissie positief op de nieuwe aanpak, 

waarbij de gevelcompositie en de structuur van de kerk het uitgangspunt vormen voor de herbestemming van kerk 

naar wonen. De commissie is verheugd dat de kenmerkende interieurelementen als verhoogde kwaliteit voor het 

wonen worden gezien. De commissie vindt het aangepaste conceptvoorstel veelbelovend en is benieuwd naar de 

uitwerking, waarbij zij de volgende opmerkingen en aandachtspunten meegeeft. 

 

- Voor wat betreft de dakopbouw verlangt de commissie meer overeenkomst tussen de uitstraling van de kerk 

en de vormgeving van de dakopbouw. Het contrast tussen beide is vooralsnog te groot. De door de architect 

getoonde referentie van het gebouw Santos is voor de commissie illustratief voor een goede balans tussen 

bestaand en nieuw.   

- De commissie is niet overtuigd van de nieuwe glazen serres op de begane grond met een balkon voor de 

bovenwoning op het dak. Deze zijn niet ondergeschikt aan de naastgelegen bestaande uitbouwen van de kerk.   

- De commissie merkt op dat de boven elkaar geplaatste ramen in de toren en de voormalige absis niet passen 

bij het karakter van deze bouwdelen. De commissie doet de algemene oproep de telbaarheid van de woningen 

niet afleesbaar te maken in de positie en vorm van de nieuwe gevelopeningen en deze tot enkele heldere 

ingrepen te beperken.   

- De commissie vraagt het verschil tussen de bestaande ramen en de nieuwe gevelopeningen zichtbaar te 

houden, door de positie en details van het bestaande kozijn in stand te houden, en een afwijkende positie met 

abstracte detaillering te kiezen voor de nieuw te maken ramen. 

- De commissie reageert positief op het ervaarbaar houden van het middenschip door de vrije middenzone. Wel 

vraagt zij nog eens te kijken naar de vorm en het beloop van de corridor op de eerste verdieping. De 

commissie is van mening dat de ruimtelijke beleving van het middenschip over de volle hoogte nog 

geoptimaliseerd kan worden, door de corridor op de eerste verdieping op te vatten als insteekbrug die in de 

dwarsrichting minder oppervlak inneemt. 

- De commissie vraagt een inventarisatie te maken van de hoogwaardige interieurelementen en aan te geven in 

hoeverre deze zijn in te passen, wat zij gezien de kwaliteit van vorm, materiaal en detail aanbeveelt. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag in een volgende vergadering terug met een plan dat 

hier antwoord op geeft.  
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7.3  Kruiskade 12, Centrum (2e behandeling) (20 min) 

  

Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp:  Knevel Architecten  

Dossier:  OLO 3755363 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader (alleen Welstand) 

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 

Op basis van de reactie van de commissie op 11 juli 2018 is de bouwhistorische verkenning aangevuld en 

gecompleteerd met een waardenstelling. Dit heeft geleid tot een volledige analyse van het Grand Hotel Central. 

Vanuit de analyse zijn vier strategieën ontwikkeld voor de omgang met het bestaande gebouw in relatie tot de 

beoogde hoogbouw. De vier strategieën zijn gebaseerd op hoogbouw op, achter of over het bestaande volume. In 

het extreme scenario wordt het gehele gebouw gesloopt en de voorgevel conform oorspronkelijk ontwerp 

gereconstrueerd. De overige drie strategieën gaan uit van gedeeltelijk of volledig behoud van het bestaande 

gebouw, waarbij de gevel wordt gerestaureerd naar oorspronkelijk ontwerp.   

 

De architect geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar de strategie waarbij de voorgevel blijft behouden en wordt 

gerestaureerd naar oorspronkelijk. Daarachter wordt in een vergelijkbaar volume als het bestaande een nieuwe 

onderbouw voorgesteld. Op de nieuwe onderbouw wordt een terugliggend tweede volume van dertien bouwlagen 

voorgesteld. Ter hoogte van de overgang van laag- naar hoogbouw wordt het volume ingesnoerd. 

 

Een versterking van de beleving van de cultuurhistorische waarden op straatniveau is ook onderdeel van de 

planvorming. De aanhechting van het interieur en het exterieur spelen hierin een rol door een publiek programma 

op de begane grond te realiseren. Het interieur ervan zal in relatie tot cultuurhistorische kernwaarden worden 

ontworpen. In dat kader wordt onderzocht in hoeverre de hooggewaardeerde interieuronderdelen kunnen worden 

hergebruikt.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.    

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, 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). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever).  

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven).  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd.  

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  

 

Reactie van de commissie op aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie wordt gevraagd vanuit de dubbelbestemming Cultuurhistorie uit het bestemmingsplan te reageren 

op de voorgestelde aanpak voor het Grand Hotel Central. De commissie kan instemmen met de strategie waarbij 

de bestaande gevel blijft behouden en wordt gerestaureerd naar het oorspronkelijke gevelontwerp. Echter onder de 

voorwaarde dat het een compromisloze restauratie en reconstructie naar het getoonde ontwerp van de voorgevel 

betreft. De commissie acht het noodzakelijk dat vooraf constructief wordt aangetoond dat het behoud van de 

bestaande gevel kan worden gewaarborgd tijdens de realisatie van de achterliggende nieuwbouw.  

 

Het aangevulde bouwhistorisch onderzoek en de geleverde waardenstelling voor het gehele gebouw zijn 

verhelderend en bieden nieuwe inzichten voor wat betreft de oorspronkelijkheid van het interieur en de daarin 

aanwezige cultuurhistorische waarden. De commissie doet de oproep om de aangemerkte waardevolle 

interieurelementen een zinvolle herplaatsing in het nieuwe hotel te geven. Het biedt de mogelijkheid om de allure 

van destijds opnieuw tot de verbeelding te laten spreken. De commissie ondersteunt dan ook het voorstel van de 

restauratiearchitect om te onderzoeken hoe de bestaande waardevolle interieurelementen zijn uit te nemen en te 

herplaatsen in de nieuwbouw. De hierin te maken keuze is volgens de commissie mede van invloed op de 

beleefbaarheid van het gebouw vanaf straatniveau. De verlangde openheid en interactie tussen de straat en de 

begane grond dient in de nadere uitwerking aangetoond te worden. De programmering en de uitstraling van het 

interieur spelen hierin een rol van betekenis. 

 

De commissie vindt dat het gebouw na een zorgvuldig uitgevoerde restauratie van de voorgevel een goede aanblik 

vanaf straatniveau verdient. Zij doet daarom de oproep om een eventueel terras voor het gebouw terughoudend te 

laten zijn ten opzichte van de gevel en in stijl te laten passen.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking wordt met belangstelling tegemoetgezien. 
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7.4  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfthaven (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp: Metselaardeboer B.V. 

Dossier:  OLO 3911085 (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 transformatie van drie panden naar wonen en horeca in Historisch 

Delfshaven. Voor de transformatie wordt de supermarkt aan de Schans vervangen voor een nieuw 

appartementengebouw. Aan de Aelbrechtskolk wordt het bestaande pand vergroot met een vierde laag en een 

terugliggende opbouw. De opbouw wordt voorzien van een dakterras. Bij het aangrenzende pand, waarvan de 

bovenzijde een historische gevel betreft, wordt de oorspronkelijke begane grondgevel hersteld. 

 

De nieuwe gevel van het grotere volume aan de Aelbrechtskolk wordt voorgesteld in een lichte kleur sierbeton met 

een grid van grote vierkante openingen. De grote glaspuien zijn gevat in donkere kozijnen. De nieuwe opbouw 

wordt transparant voorgesteld en wordt voorzien van een dakoverstek.  

 

Het gevelontwerp van de bebouwing aan de Schans kent een traditionele geleding met een plint, een middendeel 

en een kap. De gevel wordt voorgesteld in rood metselwerk met een sierbeton gevelband en horizontale rijen van 

staande ramen met lichte kozijnen. De kap is bekleed met antraciete pannen. Op het dak wordt een dakterras 

voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Historische linten en kernen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

- 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. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- 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.  
- Elk  pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 
- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing.  

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  
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- Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk conform het 

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

- 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. 
- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing.  

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste  

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk  e.d. conform het 

origineel).  

- 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). 

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden.  
- 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 presentatie. Opgemerkt wordt dat een transformatie naar wonen, met 

horeca op de begane grond, voorstelbaar is. Echter wordt wel opgemerkt dat het voorgestelde plan onvoldoende 

aansluit op de criteria die gelden voor het beschermde stadsgezicht.  

 

De forse verhoging van het volume aan de Aelbrechtskolk is niet passend in het afwisselende, kleinschalige en 

gesloten karakter van Historisch Delfshaven. De commissie geeft aan dat een vernieuwing van het volume 

passend binnen de grenzen van het bestemmingsplan in principe voorstelbaar is. De voorgestelde lichte gevel met 

het grid van grote vierkante gaten is echter qua verhouding, indeling, plasticiteit én kleur onvoldoende afgestemd 

op de omliggende bebouwing, of de verschijningsvorm van de bestaande gevel.  

 

De commissie geeft aan dat het bestaande pand aan de Aelbrechtskolk ook een structuur heeft die afwijkt van de 

maat en schaal van de omringende historische panden. Echter is bij dit pand en een inpassing in de omgeving 

gevonden door de ritmiek en verweving van de horizontale borstweringstroken en verticale geleding door de 

verticale kozijnen en het verticaal reliëf. De commissie roept de architect op om te onderzoeken hoe de bestaande 

gevelcompositie ingezet kan worden bij de vernieuwing van het pand. 

 

Het voorstel voor het gebouw aan de Schans kent een meer traditionele opbouw met een plint, middendeel en 

bekroning. Echter is ook bij deze invulling de uitwerking van de gevel niet goed afgestemd op de omgeving. De 

commissie geeft aan dat er enige verwevenheid van horizontaal en verticaal zichtbaar is. Het is echter niet 

afleesbaar dat er per laag drie woningen achter de gevel aanwezig zijn. Die afleesbaarheid wordt nog minder door 

de keuze voor vier deuren in de plint en vijf dakkapellen op het dak. 

 

De commissie vraagt de architect het complete plan beter te laten aansluiten op de welstandscriteria voor het 

beschermde stadsgezicht en het karakter van Historisch Delfshaven. Een eigentijdse interpretatie daarvan is goed 

voorstelbaar. 

 

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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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7.5  Schakelweg 162-164, Hoogvliet (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Slopen en nieuwbouw verpleeghuis De Breede Vliet 

Ontwerp: SEED Architects i.s.m. VNL Architecten 

Dossier:  OLO 3539607 (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 een zorgcentrum. Het wonen is opgedeeld in een 

aantal woongroepen met elk een eigen entree. De voorgevels liggen aan straatjes en de achtergevels aan 

omsloten binnentuinen. De gemeenschappelijke woonkamers zijn langs een overdekte straat geplaatst, die de 

woongroepen met elkaar verbindt. De plattegronden en gevels zijn zo ontworpen dat ze later omgevormd kunnen 

worden tot eengezinswoningen of appartementen. Voor een extra verbinding met de aangrenzende wijk is aan de 

noordoostzijde van de locatie een wijkcentrum met een dagopvang gesitueerd.  

 

Het gehele complex is twee lagen hoog. Door de opzet in kleine straatjes en tuinen wordt de strenge uitstraling van 

een groot zorgcomplex voorkomen. In de vormgeving van de gevels is door de geleding een kleinere korrel 

nagestreefd. De verschillende kleuren metselwerk en het zich herhalende ritme van gevelopeningen versterken de 

suggestie dat het rijtjes individuele woningen zijn. Het wijkcentrum onderscheidt zich hiervan door het gebruik van 

één kleur metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 
- Bouwinitiatieven (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 
- 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.  

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

gevelelementen. 
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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, 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 het plan goed aansluit op 

de stedenbouwkundige uitgangspunten. Echter wordt ook vastgesteld dat het plan op een aantal punten nog 

onvoldoende aansluit op de geldende gebiedscriteria. 

 

De commissie geeft aan dat de omringende bebouwing zich kenmerkt door de eenheid in kleur en materialen per 

straat. De voorgestelde opdeling in verschillende contrasterende kleurvlakken sluit daar niet op aan. Door de focus 

op de individuele korrel wordt de gevraagde samenhang met de architectonische eenheid onvoldoende bereikt. 

Ook wordt opgemerkt dat de kopgevels van de stroken volledig gesloten zijn en aansluiten op de dichte tuinmuren, 

waardoor de gevraagde alzijdigheid van het gebouw onvoldoende wordt bereikt.  De commissie doet de suggestie 

meer openingen of verbijzonderingen in de kopgevels aan te brengen. 

 

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor een hoogwaardige uitwerking en vormgeving van de erfafscheidingen 

aan de binnentuinen. De erfafscheidingen dienen te worden meegenomen in het ontwerp van het gehele complex.  

De commissie constateert dat het wijkgebouw nog weinig uitgewerkt is, en de installaties op het dak te zichtbaar 

zijn. Ook voor de installaties geldt dat deze mee ontworpen dienen te worden.  

 

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.  

 


