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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019 
 

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

 

AANWEZIG 

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

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

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 

 

6.1  Laan van nieuw Blankenburg nabij 400, Rozenburg (1e behandeling) (70 min) 14:35 

Omschrijving: Definitief Ruimtelijk Inrichtingsplan Blankenburgverbinding, Kunstwerk 21, 

Maasdeltatunnel en Hollandtunnel 

 Ontwerp:   Zwarts & Jansma Architecten 

Dossier:   OMV.18.11.00183 / OLO 4082663 / OLO 4107171 

 

6.2a  Coolsingel 42, Centrum (5e behandeling) (rijksmonument) (30 min)  15:45 

 Omschrijving:  Monumentdeel - Herbestemming voormalig postkantoor  

Ontwerp:   Braaksma & Roos  

 Dossier:   OMV.18.07.00252 

 

6.2b  Coolsingel 42, Centrum (5e behandeling) (20 min)   

 Omschrijving:  Nieuwbouw toren - Herbestemming voormalig postkantoor  

Ontwerp:   ODA / ABT  

 Dossier:   OMV.18.07.00252  

 

PAUZE (10 min) 

 

6.3  Prins Hendrikstraat nabij 120, Hoek van Holland (3e behandeling) (20 min)  16:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw seniorenappartementen ter vervanging Korrelbeton 

 Ontwerp:   A3 Architecten  

Dossier:   OLO 3079597 (conceptaanvraag) 

 

6.4  Adriaen Nimantsstraat 56-62, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 17:05 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte 

 Ontwerp:   Tom David Architecten 

 Dossier:   OLO 2769370 (conceptaanvraag) 

 

6.5 Europaweg 925, Maasvlakte Rotterdam (1e behandeling) (10 min) 17:25 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van vuurtoren aan de 1e Maasvlakte tot 

gemeentelijk monument  

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 
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6.1  Laan van nieuw Blankenburg nabij 400, Rozenburg (1e behandeling) (70 min) 

 

Omschrijving: Definitief Ruimtelijk Inrichtingsplan Blankenburgverbinding, Kunstwerk 21, Maasdeltatunnel 

en Hollandtunnel  

Ontwerp:  Zwarts & Jansma Architecten 

Dossier:  OMV.18.11.00183 / OLO 4082663 / OLO 4107171 

 

De Blankenburgverbinding is gesitueerd op grondgebied van twee gemeenten. Er is gekozen voor een gelijktijdige 

presentatie van de drie nu voorliggende deelprojecten aan de welstandscommissies van de gemeente Vlaardingen 

en de gemeente Rotterdam.  

 

Toetsingskader  

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

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het Definitief Ruimtelijk Inrichtingsplan (DRIP) voor de nieuwe Blankenburgverbinding 

tussen de A15 en A20, en de bijbehorende deelplannen voor Kunstwerk 21, de Maasdeltatunnel en de 

Hollandtunnel. 

 

Algemeen: 

De DRIP geeft de richting aan voor alle toekomstige ontwerpuitwerkingen van de verschillende planonderdelen. De 

hoofdthema’s uit het inpassingsconcept zijn verdekte verbindingen, heldere knopen en continuïteit vanuit de weg. 

De verbinding ligt grotendeels verdiept in het landschap waardoor de zichtbaarheid vanuit de omgeving zo 

minimaal mogelijk is. De toegangstrappen zijn ondergebracht in trappenhuizen die onder het maaiveld blijven. Ook 

de schakelkasten staan in verdiepte installatieruimten. 

 

De Blankenburgverbinding vormt een continue lijn met een herkenbare beeldtaal. De verschillende onderdelen 

maken zichtbaar deel uit van één familie. Dat komt in de uitwerking onder andere naar voren in de verschillende 

viaduct- en wegranden die worden uitgevoerd met een randafwerking met steeds één identiek verlopend profiel. 

Daarnaast zijn langs de gehele route de zonnepanelen geïntegreerd ontworpen op de randen van het tunneltracé.  

 

Langs het gehele tracé worden door middel van natuurlijke en landschappelijke elementen barrières gecreëerd, 

waardoor geen extra beveiliging door middel van hoge of dichte hekken nodig is. 

 

Het totale ontwerp voor de verbinding is een complex en integraal proces met vele verschillende randvoorwaarden 

en milieuaspecten. Zo is bijvoorbeeld ook rekening gehouden met vleermuizen en lichtoverlast, door extra lage 

lichtmasten toe te passen. 

 

Maasdeltatunnel en Hollandtunnel 

De vier tunnelmonden zijn op gelijke wijze vormgegeven. De constructieve stempels tussen de wanddelen bij de 

tunnelingang krijgen een omkleding die qua vormgeving aansluit op de profielen van de wegranden. De wanden 

van de tunnelbakdelen krijgen een verticale profilering die bij de ingang van de tunnel over een breedte van vijftien 

meter verloopt naar een gladde wandafwerking in de tunnel. Naden worden op zorgvuldige wijze voorkomen ofwel 

zo ingepast dat ze minimaal zichtbaar zijn en uitgelijnd worden daar waar verschillende materialen of delen elkaar 

raken.  

 

De bovengrondse dienstgebouwen zijn geheel omhuld met een houten lattengevel in de vorm van een schuur. De 

gevels zijn zo vormgegeven dat ze tevens functioneren als een noodzakelijke beveiliging van de installaties. 

Binnen het volume is ruimte gereserveerd voor extra installaties en het parkeren van dienstwagens, zodat het 

voorerf vrij van voertuigen blijft. Optioneel worden er zonnepanelen op de daken toegepast. De zichtbare delen van 

het verdiept aangelegde dienstgebouw zijn bekleed met dezelfde houten lattenstructuur. 
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Kunstwerk 21 

De vier viaductdelen van Kunstwerk 21 overspannen op vloeiende wijze een kabels- en leidingenstrook. De 

afgeronde pijlers staan in het groen op een fundering die onder maaiveld is gesitueerd. De verschillende 

wegranden, met en zonder geluidschermen, zijn als één familie met steeds één identiek verlopend profiel 

vormgegeven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:  Blankenburgverbinding 

Welstandsniveau:  Bijzonder - De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan de uitgangspunten van de 

inpassingsopgave en de vormgeving in het bijzonder zoals omschreven in het welstandskader 

Blankenburgverbinding. 

 

Relevante criteria 

Algemeen: 

Een stijl: 

- De vormgeving is zorgvuldig, ingetogen en consistent; 

- Bouwwerken voegen zich naar de stijl van de route en het rustige wegbeeld, waarin de tunnelmonden 

bijzondere elementen zijn; 

- De vormgeving is op het oog terughoudend, bijvoorbeeld zonder nadrukkelijke randen of stapeling van 

elementen. 

Verdekte verbinding: 

- Bouwwerken voegen zich in de context van landschap en zijn daaraan ondergeschikt; 

- Het landschap loopt in beginsel tot aan de rand van de weg door; 

- De visuele expressie van de snelweg is vanuit de omgeving gezien bescheiden ingepast. 

Continue lijn: 

- De samenhang van het tunneltracé wordt benadrukt in continue lijnen van knoop tot knoop; 

- De lijnen van de weg zijn vloeiend met zo min mogelijk overgangen en hebben geen incidentele 

onderbrek ingen; 

- Aansluitingen tussen bouwdelen vormen geen onderbreking van de ritmiek en respecteren de symmetrie van 

het wegbeeld. 

Symmetrie: 

- Leidend beginsel voor de vormgeving van bouwwerken die het wegbeeld bepalen is symmetrie over de as van 

de weg. 

Detaillering: 

- De detaillering is verzorgd met oog voor detail; 

- In de detaillering lijnen subtiel beëindigen en verzachten van dimensies, bijvoorbeeld door verjongen of 

afronden; 

- Naden tussen elementen op vanzelfsprekende wijze opnemen in de vormgeving. 

Terughoudende k leuren: 

- De k leuren van het wegbeeld zijn neutraal en terughoudend ten opzichte van omgevingsbeeld; 

- Subtiele kleuraccenten zijn denkbaar. 

Materiaal: 

- Materialen zijn duurzaam, eenvoudig te onderhouden en bestand tegen veroudering zoals schoon beton, 

helder glas en blank  geanodiseerd aluminium; 

- Voor elementen die zich tevens dienen te voegen in de lokale landschappelijke context, zoals de 

bovengrondse delen van dienstgebouwen, worden de materialen daarop afgestemd. 

Viaducten: 

Voor de viaducten van de A24 en die in de knoop met de A15 gelden de volgende aanvullende criteria: 

- De viaducten hebben een vloeiend verloop; 

- De viaducten zijn op hoofdlijnen stevig vormgegeven en in hun afwerk ing elegant, zoals gebruikelijk bij de 

recente kunstwerken in de A15; 

- De viaducten worden ondersteund met afgeronde pijlers op ruim bemeten en gelijke of geleidelijk 

transformerende tussenafstanden; 

- De viaducten hebben in beginsel een gelijke constructiehoogte en een op dezelfde wijze vormgegeven 

randelement, dat gelijk dienst doet als borstwering; 
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- De constructies van de brugdekken zijn aan de onderzijde vlak en gesloten, waarbij eventuele zichtbare 

belijning vloeiend en regelmatig is; 

- De viaducten raken elkaar niet en liggen vrij op de landhoofden. 

Geluidsweringen en vandalismeschermen: 

- Geluidsweringen en vandalismeschermen hebben een doorgaande ritmiek; 

- Hoogteverschillen in alignement hebben een vloeiend verloop; 

- Beëindigingen en overgangen tussen aansluitende schermen zijn geleidelijk danwel uit te voeren als harde 

overgang (geen getrapte vormen) 

- Geluidsschermen hebben visueel ‘lange lengtes’ met vloeiende overgangen en zonder onderbrekingen, 

uitbuigingen of knikken; 

- Transparante delen van geluidsweringen uitvoeren in helder glas; 

- Schermen op viaducten in de knoop met de A15 maken integraal deel uit van de randdetaillering, waarbij 

schermen die verder doorlopen dan een viaduct worden geplaatst op een plint met een vormgeving 

vergelijkbaar aan de randafwerk ing van het viaduct. 

Tunnelmonden: 

- De tunnelmonden hebben in hun architectuur een goed herkenbare onderlinge verwantschap; 

- De architectuur van de tunnelmonden versterkt de symmetrie van het wegbeeld en integreert daarin 

elementen zoals wanden, lamellen, stempels en schermen tot een beeldmerk; 

- De overgang tussen open toerit en gesloten verkeersbuis is vloeiend en vervlochten (geen harde 

overgangen). 

Open tunnelbakken en keerwanden: 

- De wanden van de tunnelbakken en toeritten zijn dragers van het wegbeeld en over de hele route gelijksoortig 

van uitvoering; 

- De wanden van de tunnelbakken hebben een eigen ritmiek en textuur; 

- Barriers zijn geïntegreerd in de wandafwerk ing en vormen een doorgaande band; 

- De randafwerk ing is slank en terughoudend vormgegeven; 

- De randafwerk ing legt een minimaal ruimtebeslag op het maaiveld; 

- Waar de wand doorloopt in een borstwering blijft deze laag en wordt voorzien van een enkele handrailing. 

Dienstgebouwen: 

- De dienstgebouwen zijn zoveel mogelijk onder het maaiveld gelegen en geïntegreerd in het ontwerp van de 

tunnelmonden; 

- De delen boven het maaiveld zijn of onderdeel van de vormgeving van de tunnelmond of afgestemd op de 

directe omgeving, waarbij eventuele (antenne)masten met respect voor het landschap en met een logische 

plaatsing ten opzichte van de gebouwen een plek  moeten krijgen; 

- Het bovengrondse deel van het dienstgebouw heeft een abstracte en eigentijdse architectuur met een 

zorgvuldige detaillering, waarin gevelopeningen en installaties zijn geïntegreerd; 

- De materialisering en k leur van de dienstgebouwen zijn afgestemd op de omgeving; 

- Het hoofddienstgebouw aan de Zuidbuurt bestaat uit volumes met symmetrische zadeldaken. 

 

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

nabespreking 

Algemeen: 

De commissie dankt de architect voor de heldere presentatie en het zorgvuldig en coherent opgebouwde verhaal. 

De continue lijn van het totale ontwerpconcept voor de Blankenburgverbinding is terug te zien in de nu 

voorliggende deelontwerpen.  

 

Maasdeltatunnel (Hollandtunnel valt binnen gemeente Vlaardingen) 

De monolithische omkleding van de dienstgebouwen met een transparante lattenbekleding wordt gewaardeerd en 

als passend bevonden bij de bijzondere gebiedskarakteristieken van Zuidbuurt. De commissie acht het plaatsen 

van zonnepanelen op het dak echter niet passend bij de transparante en eenduidige vormgeving van de 

bovengrondse dienstgebouwen. 

 

De commissie merkt op dat de vloeiende overgang van geprofileerde tunnelbak-wandelementen naar gladde 

tunnelwanddelen erg kort is, en daardoor met hoge snelheid nauwelijks als vloeiend ervaren zal worden. De 

overgang dient over een langere lengte te worden vormgegeven. Als voorwaarde wordt gesteld dat de uiteindelijke 
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vormgeving van de wandpanelen van de tunnelbak en de tunnel voor de start van de bouw door welstand 

beoordeeld zullen worden. Deze voorwaarde geldt tevens voor de uiteindelijke vormgeving van nieuwe geluids- en 

veiligheidsschermen, en de detaillering en inpassing van de noodzakelijke voorzieningen in deze wanden. 

 

De commissie vraagt aandacht voor de inpassing van de blauwe verkeersborden en de rijbaansignalering. 

Voorkomen dient te worden dat er een opeenstapeling van verschillende elementen ontstaat. Geadviseerd wordt 

om deze waar mogelijk los en op voldoende afstand van elkaar boven de weg te plaatsen.  

 

Er wordt aandacht gevraagd voor de omkleding van de stempels en de aansluitingen van de stempels op de 

randbalk. Hier wordt geadviseerd de consequente vormgeving, zoals toegepast bij de bekleding van de 

wegranden, door te zetten. De uitgewerkte detaillering dient voor start van de bouw ter beoordeling worden 

voorgelegd. 

 

De commissie vraagt aandacht voor de vele verschillende profielen met verlichtingselementen, zoals de masten en 

de wandverlichting afwisselend in de middenberm én een zijwand dan wel alleen een midden- of 

zijwandverlichting. Geadviseerd wordt de verschillende profielen tot een minimum te beperken zodat de continuïteit 

ook hier gewaarborgd blijft.  

 

De principe details die zijn ingediend bij de aanvraag Maasdeltatunnel zijn niet aan de orde gekomen in de 

presentatie. Hierop geldt dan ook een voorbehoud.  

 

Kunstwerk 21 

De commissie is positief over de wijze waarop het ontwerp tot op detailniveau consequent en integraal is 

uitgewerkt.  

 

De commissie vraagt aandacht voor een zorgvuldige afstemming van de landschappelijke inpassing met de 

stedenbouwkundigen en buitenruimteontwerpers. 

 

Conclusie 

Maasdeltatunnel  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde aandachtspunten en vereisten. Zij stelt voor in een comité  

van afgevaardigden een tussentijdse bespreking te houden waarin de detaillering voor de Maasdeltatunnel wordt 

beoordeeld. De commissie brengt voor dit deelplan vooralsnog geen advies uit.  

 

Kunstwerk 21 

Er is geconstateerd dat het deelplan Kunstwerk 21 niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 
daarom positief.  
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6.2  Coolsingel 42, Centrum (5e behandeling) (rijksmonument) (50 min) 

 

Omschrijving:  Herbestemming voormalig Postkantoor / Nieuwbouw toren 

Ontwerp:  Braaksma & Roos / ODA / ABT  

Dossier:  OMV.18.07.00252  

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag d.d. 19 december 2018 presenteren de restauratiearchitect en 

de bouwingenieur het aangepaste en verder uitgewerkte ontwerp voor de herbestemming van het voormalige 

Postkantoor en de nieuwbouw van de toren. Tussen de huidige en vorige behandeling hebben diverse gesprekken 

plaatsgevonden om de opmerkingen uit het verslag en de reactie hierop wederzijds toe te lichten. In de definitieve 

aanvraag is een demarcatielijn aangebracht. Dit betekent dat een aantal onderdelen, waaronder het 

interieurontwerp voor het hotel en de invulling en het ontwerp voor retail en horeca, in een later stadium in een 

separate aanvraag zullen worden ingediend. 

 

Voor wat betreft het monument meldt de restauratiearchitect dat de opmerkingen uit het verslag van 19 december 

2018 de ruimte hebben geboden om een aantal zaken opnieuw tegen het licht te houden. De restauratiearchitect 

zal als coördinator, toezichthouder en supervisor de algehele herbestemming van het postkantoor begeleiden. 

Hiertoe behoort het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden als ook het toezicht op de ‘boekhouding’ van 

het donormateriaal, waaronder het verwijderen, opslaan en hergebruik van de materialen. Te zijner tijd volgt een 

voorstel voor het hergebruik van het donormateriaal en de uitgewerkte aanpak van de monumentale deuren. De 

coördinatie en de supervisie van de onderdelen die separaat worden ingediend, en in het bijzonder het 

superviseren van het ontwerptraject voor het interieur, maken eveneens deel uit van de rol van de 

restauratiearchitect.  

 

In lijn met de structuur van het commissieverslag van 19 december 2018 licht de restauratiearchitect de 

ontwerpaanpassingen toe. De nieuwe afvoerkanalen om horeca op de begane grond mogelijk te maken zijn in het 

planvoorstel opgenomen in de bestaande techniekruimte aan de Coolsingelzijde. De ondersteunende functies als 

het sanitair en de keuken zijn gedacht in de kelder. Deze worden meegenomen in een separate aanvraag voor het 

interieur. Voor de ontsluiting van het toekomstige sanitair wordt uitgegaan van de bestaande trappen. Alle in de 

vergunningaanvraag opgenomen installaties, kanalen en leidingen worden volgens de architect voldoende en 

leidend geacht voor de toekomstige gebruikers. Er zullen hiertoe geen aanvragen meer volgen. De hotelexploitant 

is op de hoogte van deze condities. 

 

Het visiedocument voor het interieur zal voorafgaand aan het interieurontwerp door de restauratiearchitect worden 

opgesteld. De uitgangsprincipes voor het interieur zoals omschreven in de verschillende aanwezige 

werkdocumenten ‘werkomschrijving interventies, technische opname en herstelplan ex- en interieur, strategie 

omgang met monumentale deuren, planbeschrijving, waardenstelling interieur en plan van aanpak donormateriaal’ 

zullen worden uitgewerkt tot een kaderstellend visiedocument voor het gehele interieurontwerp van het voormalige 

Postkantoor. De kernwaarden van het monument zullen hierin gewaarborgd worden door de strategie, de principes 

en de condities voor het interieurontwerp vast te leggen.  

 

De verbinding tussen de toren en het monument is gewijzigd door het atrium te laten vervallen en de gevel volledig 

uit glas te laten bestaan. Er ligt een voorstel voor de fysieke aanhechting aan het monument, waarvan de 

uitwerking in nauw overleg met de partijen van de monumentenzorg wordt opgesteld.  

 

Een definitief voorstel voor de afwerking van de nader vrij te komen zijgevels wordt gebaseerd op wat wordt 

aangetroffen aan authentiek materiaal na het verwijderen van de Rodezandvleugel. Vooralsnog gaat de gedachte 

uit naar het vertinnen van de wonden, maar de definitieve uitwerking zal in overleg worden bepaald. 
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De reden voor het vervangen van de betonnen buitenkap is de slechte bouwkundige staat en de beperkte 

bouwfysische eigenschappen. In reactie op de vormgeving van de bestaande kap heeft het ontwerp van de nieuwe 

kap eenzelfde maatsystematiek, afwerking en transparantiegraad. Ook wordt er onderzocht hoe een zeefdruk kan 

refereren naar het patroon van de glazen bouwstenen.   

 

De corridor op de vierde bouwlaag is in hoogte gereduceerd, zodat de karakteristieke naoorlogse uitbreidingslaag 

in structuur en contour zichtbaar blijft. Ook de middenvleugel als belangrijk onderdeel van de uitbreiding van de 

jaren ‘50 is in tegenstelling tot het vorige ontwerpvoorstel behouden. Op de vleugel komt een nieuwe liftopbouw en 

een van de dakrand vrijgehouden dakterras met een glazen balustrade. De twee loopbruggen als verbinding met 

de toren blijven nodig, dit aantal kan niet omlaag worden gebracht. 

 

Het programmaschema voor de begane grond, dat tijdens eerdere discussies enige verwarring heeft veroorzaakt, 

is gecorrigeerd naar aanleiding van een tekenfout.  

 

De luifel waarvan werd gedacht dat deze forser was ten opzichte van de conceptaanvraag blijkt in afmeting gelijk 

gebleven. Wel is de uitwerking ervan bijgevoegd, waarbij de fysieke aansluiting op het monument in overleg met de 

partijen van monumentenzorg zal worden vastgesteld. 

 

Voor een verzorgde inpassing van de installaties op het platte dak achter de kap aan de Coolsingelzijde zijn in het 

aangepaste voorstel alle installaties opgenomen in een drietal ombouwen met een dak. De positie is zo bepaald 

dat de ombouwen niet zichtbaar zijn vanaf straatniveau. De eerder op tekening aanwezige gsm-antennemast is 

verwijderd en behoort niet langer tot de huidige aanvraag.  

 

Er is een impressie gegeven van de belangrijkste reclame-uitingen in en op het voormalige Postkantoor en de 

toren. Aan de Coolsingelzijde worden alleen de bestaande vlaggenmasten gebruikt. Voor de overige zijden zijn de 

reclameposities opgenomen in de huidige aanvraag. Er volgt nog een verder uitgewerkt reclameplan voor het in- 

en exterieur. 

 

De puien in de centrale hal zijn aangepast en refereren naar de voormalige loketten, door het toepassen van een 

vast bovenlicht en een dubbele taatsdeur die vrij blijft van de penanten.  

 

Voor het verbeteren van de akoestiek in de centrale hal wordt voorgesteld het glas bovenin de koepel van de 

centrale hal te vervangen door translucent doek. Er zal ter nadere beoordeling een proefopstelling worden 

gemaakt. 

 

Met betrekking tot de aanpak van de vloer in de centrale hal wordt voorgesteld de mozaïekdelen te restaureren en 

het kwartsiet in de middenzone te vervangen door een nieuwe gladde vloer. Vanwege de in te passen 

vloerverwarming is het niet mogelijk het kwartsiet terug te brengen. Er volgt nog een definitief voorstel voor de 

vloer. 

 

De atoomkelder is uit de aanvraag gehaald en zal als separate aanvraag terugkomen voor een nieuw gebruik. Ook 

de resultaten uit het kleuronderzoek en de restauratie en het reinigen van de gevel zullen in een later stadium aan 

de beoordelende partijen worden voorgelegd.  

 

Voor wat betreft de toren geeft de bouwingenieur aan dat in de vorige behandeling het verschil tussen de beelden 

in de presentatie, de geveltekeningen en het detailboek voortkwam uit het vervangen van een aantal wintertuinen 

door balkons, en het vervangen van de metalen hekwerken door glazen balustrades. In de huidige set tekeningen 

zijn deze aspecten op elkaar afgestemd. 

 

Aan de hand van gevelfragmenten wordt de gevelopbouw en het bouwprincipe toegelicht. De toren bestaat uit een 

betonnen skelet met in de eerste laag een schil van aluminium puien. Als tweede schil wordt een structuur van 

glasvezelversterkt beton in verschillende op maat gemaakte elementen aangebracht. Voor de kleur en de structuur 

van het materiaal wordt nader onderzocht hoe dit het bestaande zandsteen van het voormalige Postkantoor kan 

benaderen. In de betonelementen wordt een freespatroon aangebracht dat refereert de zandsteenblokken, die 
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wordt doorgezet aan de onderzijde van de gebogen vormen en overstekken. De naden tussen de verschillende 

elementen vallen samen met de lijnen in het freespatroon. 

 

De kroon van het gebouw bestaat uit een plat dak met een installatie voor gevelreiniging. De tweede laag in de 

gevel steekt er voorlangs en bovenuit. De detaillering van de beëindiging van de tweede laag is een afgeleide van 

de overige boogdetaillering. De installatie voor gevelreiniging bestaat uit een bak die met een telescopische 

werking langs de gevel kan worden verplaatst, waardoor deze ook horizontaal kan bewegen. In ruststand staat de 

installatie uit het zicht op het platte dak. In de detaillering van de betonelementen is rekening gehouden met 

lekranden, waarbij regenwater waar mogelijk direct en aan de binnenzijde van de betonnen structuur wordt 

afgevoerd. 

 

Voor de plint wordt aangegeven dat er gekozen is voor glas met een hoge transparantie- en een lage 

spiegelwaarde. De granieten basis wordt opgebouwd uit donormateriaal uit de te slopen Rodezandvleugel. 

Daarnaast wordt getracht het metselwerk uit de vleugel te hergebruiken. Het natuursteen zal nieuw worden 

aangebracht, waarbij de kleur en textuur van het bestaande natuursteen zoveel mogelijk zal worden benaderd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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.  

- 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). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
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- 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 voorzitter spreekt namens de commissie en dankt het projectteam voor de uitgebreide en heldere reactie op de 

eerder gemaakte opmerkingen. Er is waardering voor het hoge ambitieniveau van het planvoorstel, en de 

daadkrachtige wijze waarmee gedurende het gehele proces is gereageerd op de opmerkingen van de commissie. 

Het resultaat na een intensief proces is een ontwerp waarbij een juiste balans lijkt te zijn gevonden voor de 

omgang met het monument en de inpassing van de toren in de stad.  

 

De commissie reageert algeheel positief op de voorgelegde planaanpassingen. De opmerkingen uit het verslag 

van 19 december 2018 zijn op overtuigende wijze beantwoord. Ook de aangeleverde onderbouwing voor het 

vervangen van de betonnen buitenkap heeft haar overtuigd.  

 

Dat de restauratiearchitect zowel als de coördinator, de toezichthouder en de supervisor de algehele 

herbestemming van het postkantoor zal begeleiden geeft de commissie vertrouwen in het waarborgen van de 

monumentwaarden. Wel verbindt de commissie in het belang van de monumentwaarden en de esthetische 

kwaliteit een aantal algemene en specifieke voorwaarden aan het advies, waarvan zij verwacht dat deze in het 

vervolgtraject op goede wijze met de beoordelende partijen kunnen worden uitgewerkt en besproken. De aan het 

advies verbonden voorwaarden worden omschreven bij de conclusie. 

 

Voor onderdelen die wel toebehoren tot de algehele herbestemming van het postkantoor, maar waarvoor een 

separate aanvraag volgt, is het document ‘Demarcatie interieur inzake omgevingsvergunning POST Rotterdam, versie 

3, d.d. 23 januari 2019’ voor de commissie een belangrijk en bruikbaar overzicht waarop zij tijdens het vervolgtraject 

graag de uitwerking ontvangt. 
 

Voor wat betreft de nadere beoordeling van de proefopstellingen, de materialen en de uitwerkingen van 

planonderdelen ondersteunt de commissie de voorgestelde procesafspraken zoals opgenomen in het stuk ‘Rol 

restauratiearchitect en Welstand in vervolgproces, d.d. 23 januari 2019’. Ook het beoordelen van voorstellen die 

voortkomen uit de resultaten van de nog uit te voeren onderzoeken en proeven zijn in de procesafspraken goed 

gewaarborgd. De commissie doet het verzoek de invulling van de voorwaarden ook op te nemen in de 

procesafspraken. 

 

De commissie stelt voor een periodiek overlegschema op te stellen waarbij nadere vraagstukken met de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en betrokkenen van de gemeente kunnen worden beoordeeld. 

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

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

onderstaande 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.  

 

Voorwaarden 

Algemeen: 

- Het advies voor de herbestemming van het voormalig postkantoor heeft alleen betrekking op de voorgestelde 

werkzaamheden in de aanvraag onder kenmerk OMV.18.07.00252; 

- Er dient gevolg gegeven te worden aan de separaat aan te vragen onderdelen die worden genoemd in het 

document ‘Demarcatie interieur inzake omgevingsvergunning POST Rotterdam, versie 3, d.d. 23 januari 2019’; 

- Alle planwijzigingen en aanvullingen die na verlening van deze omgevingsvergunning in het kader van de 

herbestemming van het voormalige Postkantoor worden ingebracht, dienen via de supervisor bij de 

vergunningverlener te worden aangeboden. De vergunningverlener zal vervolgens bepalen of deze 

planwijzigingen en aanvullingen vergunningsplichtig zijn. De voorstellen dienen altijd vergezeld te gaan met 

een oplegnotitie van de supervisor waarin het belang van de beeldkwaliteit, de samenhang tussen alle 

ingrepen en de gevolgen voor het monument worden benoemd; 
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- Voor de openstaande punten waarvoor de definitieve uitwerking nog volgt wordt de commissie meegenomen 

in de ontwikkeling. Hiervoor kunnen in ieder geval de twee momenten die door de aanvrager na de 

vergunningverlening al zijn benoemd worden gebruikt; 

- De vergunningverlener, waaronder Bureau Monumenten, beoordeelt op detailniveau de uitwerking van de 

verschillende planonderdelen en betrekt de commissie hierbij waar zij dit nodig acht; 

- De toe te passen materialen worden bemonsterd en van benoemde en overige beeldbepalende onderdelen 

wordt een proefopstelling gemaakt. 

 

Visiedocument interieur: 

- Voorafgaand aan het beoordelen van separate interieuraanvragen wordt door de restauratiearchitect een 

kaderstellend visiedocument ter beoordeling voorgelegd, gebaseerd op de kernwaarden van het monument. 

 

Reclameplan: 

- Er wordt een door de restauratiearchitect ondersteund reclameplan ter beoordeling aan de commissie 

voorgelegd voor de gehele herbestemming van het monument. 

 

Donormateriaal: 

- Voorafgaand aan sloop wordt een plan van hergebruik voor het donormateriaal ter beoordeling aan de 

commissie voorgelegd; 

- De wijze van sloop zal in overleg met de beoordelende partijen, waaronder Bureau Monumenten, bepaald 

worden. 

 

‘Wonden’: 

- Nadat duidelijk is wat er aan oorspronkelijk materiaal aanwezig is van de nu niet zichtbare zijgevels van het 

expeditiehof wordt een voorstel voor de omgang met de vrijgekomen zijgevels ter beoordeling aan de 

commissie voorgelegd; 

- Voordat er voor de aansluiting van de verbinding fysiek wordt ingegrepen op het monument dient er een 

goedgekeurd voorstel te zijn voor de afwerking van de vrijgekomen gevels. 

 

Koepel centrale hal: 

- Het vervangen van het gekleurde glas bovenin in de koepel door geluidsabsorberend en semi-lichtdoorlatend 

doek is in principe akkoord wanneer kan worden aangetoond dat dit de akoestiek en het translucente karakter 

van de centrale hal ten goede komt en het totaal esthetisch een bevredigend resultaat oplevert. Om nader te 

beoordelen of het voorstel vanuit de monumentwaarden overtuigend is wordt een proefopstelling ter 

beoordeling aan de commissie voorgelegd. 

 

Atoomkelder: 

- Het voorstel voor een nieuw gebruik van de atoomkelder wordt in een separate aanvraag ter beoordeling aan 

de commissie voorgelegd. De commissie doet de oproep de atoomkelder vanwege de cultuurhistorische 

betekenis geheel intact te laten en een functie te zoeken waarbij het interieur behouden kan worden.  

 

Kleuronderzoek interieur: 

- Voorafgaand aan het interieurontwerp worden de resultaten van een nader kleuronderzoek ter beoordeling 

aan de commissie voorgelegd. 

 

Restauratieve uitwerking onderdelen en reiniging van de gevel: 

- De nader uitgewerkte werkomschrijvingen en voorstellen voor de restauratieve aanpak van onder meer de 

bouwkeramiek, de mozaïekvloer, de te vernieuwen betonnen buitenkap, de middenvloer in de centrale hal, de 

tegelwanden, het staalwerk van deuren en ramen, alsmede een voorstel voor het reinigen van de gevels 

conform de RCE-richtlijnen, worden ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. 

 

Toren: 

- De bemonstering van de beeldbepalende materialen van de gevels van de toren wordt ter beoordeling aan de 

commissie voorgelegd; 
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- Een proefopstelling van de aansluiting tussen het bestaande en het nieuwe materiaal op de begane grond van 

de Rodezandvleugel wordt ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. In het bijzonder gaat het om de 

textuur, de maat en de kleur van het nieuwe materiaal in relatie tot het patina van het bestaande materiaal; 

- Een proefopstelling van een kenmerkend gevelfragment van de toren, inclusief het nadenpatroon in de 

glasvezelversterkte beton, wordt ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. 
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6.3  Prins Hendrikstraat nabij 120, Hoek van Holland (3e behandeling) (20 min) 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw senioren appartementen ter vervanging Korrelbeton 

Ontwerp/opdracht: A3 Architecten 

Dossier:  OLO 3079597 (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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van drie blokken met seniorenappartementen, als 

reactie op de opmerkingen uit het verslag d.d. 12 september 2018. Gekozen is om alle voordeuren van de begane 

grondappartementen aan de Prins Hendrikstraat aan de straatzijde te situeren. De galerijen van deze woningen 

worden aan de achtergevel geplaatst. Het blok aan de Jolinkstraat krijgt nog wel galerijen aan de voorzijde.  

 

In het lange blok aan de Prins Hendrikstraat is de entree met bijbehorende bergingen van de kop naar het midden 

verplaatst. Het volume is ingedeeld met twee lange gangen waardoor een doorkijk naar de parkeerplekken op het 

achterterrein ontstaat. Het blok steekt aan de achterzijde iets door de rooilijn, waardoor deze niet in lijn staat met 

de overige bergingen in de achtertuinen.  

 

De galerijen zijn hebben een forse breedte en openingen aan de binnenzijde, waardoor er een buitenruimte en 

daglichttoetreding ontstaat. De doorvalbeveiliging is voorgesteld als een hoog, glazen scherm, die tevens een 

scherm vormt voor de geluidsbelasting op de gevel.  

 

De gevelopzet kent een plint in afwijkend materiaal, met een betonnen rand en een rollaag als beëindiging van de 

plint en het dak. De hemelwaterafvoeren zijn teruggebracht tot in het vlak van het metselwerk. De koppen van de 

blokken krijgen een verbijzondering door het metselwerk uit te laten kragen. Naast deze uitkraging wordt een rij 

boven elkaar geplaatste ramen voorgesteld. Op het dak wordt een groot volume geplaatst met een 

klimaatinstallatie in combinatie met de liftopbouw. 

 

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. 
- 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. 
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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. 

- 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 de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een aantal aspecten van de reactie uit het vorige verslag goed zijn verwerkt in het 

aangepaste voorstel. De spiegeling van de galerijen en voordeuren zorgt voor een overtuigende ruimtelijke 

inpassing van de bouwblokken aan de Prins Hendrikstraat. Voor de verdere uitwerking van het voorstel heeft de 

commissie de volgende opmerkingen. 

 

- De commissie geeft aan dat met name de kop grenzend aan het bestaande deel van het Korrelbeton complex 

nog zeer gesloten is, mede doordat de entree naar het midden van het blok is verplaatst. De commissie doet 

de suggestie om de plattegrond van de woningen te spiegelen, zodat de natte cellen niet aan de gevel komen 

te liggen en er ruimte ontstaat voor meer gevelopeningen. Hierbij zou tevens de entree opgeschoven kunnen 

worden, waardoor de doorkijk door het gebouw zich naar de speeltuin in plaats van de parkeerplekken richt.  
- De commissie vraagt de architect de erfafscheidingen en positionering van de bergingen beter op te lossen, 

zodat er op het achterterrein een overtuigend geheel ontstaat. 
- De entrees voegen zich op dit moment zeer onopvallend in de gevels. De commissie vraagt om de entrees 

genereuzer vorm te geven. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor een hoogwaardige vormgeving van 

de binnenwanden van de aangrenzende bergingsgangen, die van buiten goed zichtbaar zijn. 

- De commissie vraagt zich af wat de dakopbouw boven de hoofdentree van het lange blok precies is, 

aangezien deze zeer schetsmatig is uitgewerkt. Bij de uitwerking van de opbouw wordt gevraagd om deze 

zoveel mogelijk uit het zicht te houden en hoogwaardig vorm te geven. 
- De opbouw van de gevels heeft een relatief bescheiden vormgeving. Een zorgvuldige en hoogwaardige 

uitwerking van het plan is hierdoor van groot belang. De commissie vraagt aandacht voor een passende 

materiaal- en kleurkeuze, en een hoogwaardige detaillering. Hierbij dienen ook aspecten als eventuele 

zonwering op de galerijen worden meegenomen. 

 

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.  
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6.4  Adriaen Nimantsstraat 56-62, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte 

Ontwerp:  Tom David Architecten 

Dossier:  OLO 2769370 (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 invulling van een lege hoek van een gesloten bouwblok, op de kruising 

van de Groene Hilledijk en de Adriaen Nimantsstraat. Het voorstel bestaat uit negen appartementen die worden 

ontsloten vanuit een centraal trappenhuis aan de Adriaen Nimantsstraat, en een bedrijfsruimte op de hoek die 

aansluit op de winkels aan de Groene Hilldijk.  

 

De gevels zijn opgebouwd uit vier lagen, met een terugliggend volume op de vierde verdieping. Het trappenhuis, 

dat aan de voorzijde van het gebouw is gesitueerd, is tevens een verdieping hoger opgetrokken. Doordat de 

Adriaen Nimantsstraat naar beneden loopt ontstaat hier nog ruimte voor daglichttoetreding ten behoeve van een 

souterrainwoning.  

 

De gevels van het hoofdvolume en het trappenhuis zijn in metselwerk. De dakopbouw wordt voorgesteld in grijze 

beplating en de bedrijfsruimte krijgt een lichte gevelafwerking. Op de gevels zijn verschillende horizontale betonnen 

banden aangebracht, en een luifel boven de toegang naar het centrale trappenhuis. De hoek van het gebouw is 

afgeschuind. De woningen op deze hoek worden voorzien van balkons. Op de eerste verdieping wordt een 

overhoeks balkon voorgesteld, dat tevens een luifel voor de bedrijfsruimte vormt. Bij de woningen erboven wordt 

een kleiner balkon aan de Groene Hilledijk of aan de Adriaen Nimantsstraat geplaatst. 
 

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, k leur 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het initiatief om de hoek van het gesloten bouwblok in te vullen met woningen en een 

bedrijfsruimte op de straathoek wordt ondersteund. Een vierlaags blok in metselwerk met een afgeschuinde hoek is 

in principe goed passend in het straatbeeld. De commissie geeft aan dat er nog een aantal aspecten van belang 

zijn bij de verdere uitwerking van het plan. 

 

- De wijk wordt gekenmerkt door bebouwing met een gevelopbouw met een plint, een middendeel en een 

gevelbeëindiging. In het voorstel is dit zichtbaar in het bouwdeel op de hoek. De commissie vraagt de architect 

om ook in het achterliggende bouwdeel een duidelijke driedeling toe te passen.  

- Het bovenste balkon aan de Groene Hilledijk steekt ver naar buiten, wat niet past bij het karakter van de 

straat. Gevraagd wordt om ook dit balkon aan de gevel aan Adriaen Nimantsstraat te plaatsen.  

- De bovenverdieping is in een sterk afwijkende en een laagwaardige materialisering vormgeven. Deze 

verdieping dient integraal ontworpen te worden met het hoofdgebouw, met een kwalitatief hoogwaardige 

gevelafwerking. Dit geldt tevens voor de zijgevel aan de Adriaen Nimantsstraat, die op dit moment als 

wachtgevel is gematerialiseerd.  

- De toegang tot het centrale trappenhuis heeft een zeer geringe hoogte en weinig uitstraling. De commissie 

vraagt deze hoofdentree tot het gebouw genereus vorm te geven, met een passende hoogte, materialisering 

en indeling. 
- De commissie vraagt aandacht voor de kwaliteit van de woning in het souterrain. Deze woning heeft een 

sterke relatie met de straat en vraagt om een betere inpassing.  

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende 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. 
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6.5  Europaweg 925, Maasvlakte Rotterdam (1e behandeling) (10 min)     

 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van vuurtoren aan de 1e Maasvlakte tot gemeentelijk 

monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

 

Toelichting  

Op 4 november 2018 heeft het Cuypersgenootschap een verzoek ingediend om de Vuurtoren ook wel het kustlicht 

genoemd op de Westelijke strook van Maasvlakte 1 met als adres Europaweg 925, Rotterdam aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. Als rede voor het aanwijzingsverzoek wordt gegeven dat de vuurtoren op de Maasvlakte 

van belang is voor het nautisch erfgoed van Rotterdam en bijzonder is in Nederland, zowel binnen de typologische 

ontwikkeling van vuurtorens, als voor specifieke kenmerken van het kustlicht, zoals het bouwjaar 1973 - 1974, het 

materiaalgebruik en materiaalhergebruik, de constructiewijze, de hoogte van 67 meter en de locatie.  

 

Daarnaast laat het kustlicht op de Maasvlakte als opvolger van het hoge licht van Hoek van Holland duidelijk de 

ontwikkeling van de Rotterdamse haven zien, die gekenmerkt wordt door schaalvergroting en globalisering. Het 

kunstlicht markeert landschappelijk gezien de Maasvlakte 1. Tevens behoort het kustlicht in functie en 

verschijningsvorm tot het ensemble van lichtlijnen langs de Maasmond uit dezelfde periode. 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie geeft aan het verzoek tot het aanwijzen van de Vuurtoren, ook wel het kustlicht genoemd, tot 

gemeentelijk monument te ondersteunen. Zij deelt de opvatting dat het kustlicht cultuurhistorische waardevol is. 

Het kustlicht staat symbool voor de ontwikkeling van de Maasvlakte 1. De commissie doet de oproep bij een 

eventuele herbestemming inspanning te verrichten naar een specifiek hergebruik, waarbij de karakteristiek en de 

structuur van het kunstlicht wordt gekoesterd. Zij verwacht dat het kunstlicht niet direct geschikt is voor een 

commerciële exploitatie. 


