
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 

 

1 

VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019 
 

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

 

 

 

AANWEZIG 

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

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

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 

 

6.1  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 14:10 

Omschrijving: Transformatie Pakhuis Santos 

Ontwerp: Wessel de Jonge architecten & RHWZ Architekten 

 Dossier:   OMV.18.09.00458 

 

6.2 Baanweg 20, Overschie (2e behandeling) (20 min) 14:40 

Omschrijving:  Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

Ontwerp:   Atelier Pro 

Dossier:   OLO 4084685 (conceptaanvraag)   

 

PAUZE (5 min) 

 

6.3 Terbregseplein, Prins Alexander (1e behandeling) (55 min) 15:05 

 Omschrijving:  Integraal Plan Vormgeving A16 Rotterdam en Terbregseplein Viaduct 

 Ontwerp:   Quist Wintermans Architekten  

 Dossier:   OLO 4192373 (conceptaanvraag)  

 

6.4  Boomgaardhof 12, Centrum (2e behandeling) (20 min) 16:00 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen Klein en Fijn – De Kleine Admiraal 

 Ontwerp:   Groosman 

 Dossier:   OLO 3249355 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Meidoornsingel 208, Hillegersberg - Schiebroek (2e behandeling) (20 min)  16:20 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw kerk en woonzorg Aafje 

 Ontwerp:   FAAM Architects  

 Dossier:   OLO 4015439 (conceptaanvraag)  
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6.1  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min)   14:10  

 

Omschrijving:  Transformatie Pakhuis Santos 

Ontwerp: Wessel de Jonge architecten & RHWZ Architekten 

Dossier:  OMV.18.09.00458 

 

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 

Als definitieve aanvraag presenteert de architect de uitwerking van de herbestemming voor het pakhuis Santos. 

Het pakhuis Santos met gouden kroon als nieuwe optopping zal in de toekomst worden gebruikt voor retail, 

expositie, horeca, co-working en short stay. De huidige verschijningsvorm van het in- en exterieur zal zo min 

mogelijk wijzigen en het karakter van het pakhuis wordt behouden. De gevel worden hersteld en licht gereinigd. De 

houten luiken worden in permanent geopende toestand gezet. Sommige kozijnen en luiken worden hersteld of 

gereconstrueerd naar oorspronkelijke ontwerp. Op de eerste tot en met de vijfde verdieping worden ter plaatse van 

de laaddeur- en raamopeningen nieuwe geïsoleerde stalen achterzetkozijnen geplaatst. De stalen profielen zijn 

van buitenaf niet zichtbaar. De naar binnen draaiende houten laaddeuren worden i.v.m. de verhoogde vloeren 

gedemonteerd en aan de binnenzijde teruggeplaatst als schuifdeuren. De stalen hijsbescherming onder de 

laaddeuren op de eerste verdieping wordt teruggebracht. De laadperrons blijven allemaal behouden. In de 

massieve gesloten zijgevels (oost en west) worden in de plint per gevel zes verticale openingen gemaakt. De 

entree en vitrines in de gevelopeningen worden uitgevoerd als eenvoudige en stoere stalen kaders met stalen 

kozijnen op afwisselende dieptes. Boven de entree wordt een naamsvermelding opgenomen.  

 

De niet-oorspronkelijke gevelopening van de supermarkt in de oostgevel wordt dichtgemetseld met stenen die 

vrijkomen uit de te maken gevelopeningen. Het afwijkende kozijn op de vijfde verdieping in de zuidgevel en de 

schouw aan de binnenzijde worden niet weggehaald. Ter plaatse van de voormalige lierhuizen worden de 

oorspronkelijke lisenen en de onderste delen gereconstrueerd. Hiertussen worden nieuwe, kleine balkons 

aangebracht met een gering overstek. 

 

In het interieur worden de oorspronkelijke schoonmetselwerk gevels, ijzeren kolommen en liggers en onafgewerkte 

houten vloerbalken en -beschot voor het allergrootste deel behouden en blijven in het zicht. Waar nodig worden 

deze hersteld. Alle kolommen en stalen liggers worden voorzien van een brandwerende coating en geschilderd op 

basis van de oorspronkelijke kleuren. De vloeren van begane grond tot en met vijfde verdieping krijgen een 

verhoogde dekvloer. 

 

Nieuwe elementen zoals schachten en vluchttrappenhuizen houden het grid van kolommen zichtbaar blijft en de 

ijzeren balken kunnen gehandhaafd worden. Voor het nieuwe gebruik zijn installaties nodig. Deze komen in de 

hoofdkern met liften en trappenhuis en per verdieping worden twee hoofdkanalen onder de houten balken en 

tussen de stalen liggers aangebracht.  

 

Voor het maken van een centrale vide worden van de eerste tot en met de vijfde verdieping de houten vloerbalken 

en het beschot in de middelste vier vloervelden weggehaald. De ijzeren kolommen en de ijzeren balken blijven 

behouden. Per verdieping verspringt de vloeropening iets. De nieuwe trappen en hekwerken in de vide worden 

uitgevoerd in gepoedercoat staal. De hekwerken krijgen een vulling van rvs-netten. Op de begane grond landt de 

trap op een houten podium midden onder de vide. Bij het maken van de vide blijft de betonnen Hennebique-vloer 

(1901) van de begane grond intact. De centrale vide heeft wel tot gevolg dat van de vier resterende volledige 

wandvlakken er alleen één stramien van de Hennebique wand op de begane grond kan blijven behouden.  

 

In het midden van de twee wachtgevels worden twee nieuwe trappenhuizen gemaakt. Deze nieuwe elementen 

worden als strakke en grotendeels gesloten volumes tegen de zijgevels geplaatst.  
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Een groot deel van het jaar staat de kelder onder water. Op basis van onderzoeksresultaten zal de aanpak worden 

bepaald voor het waterdicht maken. De uitstraling van de kelder blijft daarbij behouden. 

 

De nieuwe opbouw heeft een hedendaags, modern karakter in de vorm van driehoekig, geometrisch lijnenspel met 

verspringende daklijnen. De opbouw wordt in zijn geheel omkleed met geperforeerde gouden glanzende metalen 

panelen. Refererend aan de oorspronkelijke situatie zullen in het dak de noord- en de zuidgevel benadrukt worden. 

Het nieuwe dakvolume wordt door een terugliggende glazen gevel op de zesde verdieping rondom vrijgehouden 

van de bestaande gevel. Op de vier hoeken zal de een naamsvermelding worden geperforeerd in de gevelpanelen.  

 

De inrichting van de buitenruimte dient nog nader te worden uitgewerkt in samenwerking met de gemeente. De 

architect spreekt zijn zorgen uit over het opgegeven peilniveau dat hoger is dan het huidige maaiveld. De architect 

ziet graag dat het gebouw leidend is en niet in de grond wegzakt door het ophogen van het maaiveld. 

 

In het plan is de gewenste signing in hoofdlijnen aangegeven. Een gedetailleerd reclameplan zal nog volgen als 

meer bekend is over de deelnemende retailers en huurders. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling Welstandsparagraaf ECC Katendrecht 

 

Relevante criteria welstandsparagraaf ECC: 
Relatie met de omgeving: 

- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als 

InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen. 

- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare 

ruimte. 

- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 

- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 

- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico). 

- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 

- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 

- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de 

Maashaven. 

Gebouwen op zichzelf: 

- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 

- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 

- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw. 

- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het 

vlak  van de gevel van het basement geplaatst. 

- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele 

bouwstenen overstijgen. 

- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het 

gebouw één geheel blijft. 
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- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude 

havenbebouwing. 

- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het 

nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

- De gevel staat op de grond. 

- Balkons worden in het gevelvlak  opgenomen of vormen een nieuw vlak . 

- Aan de Brede Hilledijk  kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 

- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken 

voorgevel te worden ontworpen. 

- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met 

groene daktuinen. 

- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is 

minimaal 4,5 meter hoog. 

- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 

- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerk ing. 

- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn 

k leinschaliger dan langs de randen. 

- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk  aanwezig te zijn. 

- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheidt van een standaard woon- en/ of kantoorgebouw. 

- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 

- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking. 

- De k leuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

- De gebruik te materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC.  

- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te 

versterken. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben 

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werk ing van (zon) licht op het 

geveloppervlak  en het verschil tussen dag- en nachtbeeld 

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de wijze waarop de opmerkingen uit de voorgaande vergadering zijn verwerkt. 

Zij waardeert dat het robuuste karakter van het pakhuis Santos zowel qua in- als exterieur behouden blijft. De 

restauratieve benadering van het pakhuis en de architectuur van de nieuwe optopping vormen een overtuigend 

geheel. De commissie vindt de beoogde herbestemming van het voormalig pakhuis Santos een verrijking voor 

Katendrecht.  

 

Hoewel de commissie in hoofdlijnen positief reageert op de getoonde uitwerking van het plan, maakt zij nog wel de 

volgende opmerkingen: 

 

- De commissie ontvangt ter beoordeling een voorstel voor de bewassing van het glas; 

- Het hergebruik van de authentieke houten deuren wordt gewaardeerd. De commissie vraagt echter wel om een 

nieuwe toepassing die gebruik maakt van het oorspronkelijke draaiprincipe; 

- De commissie vraagt om het gevelherstel van de dicht te zetten gevelopeningen ter hoogte van de bestaande 

supermarkt nader toe te lichten, en gebruik te maken van de uitkomende oorspronkelijke steen; 
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- De commissie verlangt een voorstel voor het hergebruik van het monumentaal materiaal dat vrijkomt, zoals de 

houten balken bij het maken van de vides in de verschillende vloerlagen; 

- Bij het terugbrengen van de lisenen van de lierhuisjes verlangt de commissie een zuivere reconstructie; 

- De commissie stelt in het belang van het monument dat het oorspronkelijke straatpeil leidend is voor 

aansluiting van nieuwe bestrating op de straatgevels. Het eenvoudigweg verhogen van het maaiveld rondom 

het monument is niet acceptabel. Het zal onaanvaardbare negatieve gevolgen voor de monumentwaarden 

hebben. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet met belangstelling een 

antwoord op bovenstaande vragen tegemoet. De commissie mandateert de werkgroep monumenten om het 

aangepaste voorstel te beoordelen. De werkgroep monumenten bestaat uit leden van de commissie met specifieke 

monumentenkennis.  

 

Als bovenstaande opmerkingen positief zijn beantwoord zullen de volgende voorwaarden worden verbonden aan 

het advies: 

 

- Een gedetailleerd reclameplan zal ter nadere beoordeling worden voorgelegd aan de commissie; 

- Te beoordelen proefvlakken voor het reinigen van zowel de gevel als de interieurafwerkingen; 

- Een te beoordelen proefopstelling voor het aanheelwerk van de gevel; 

- Een te beoordelen proefopstelling van de montage van de installaties; 

- Een proefstuk van de te reconstrueren houten kozijnen, luiken, ramen en deuren; 

- Een kleurenvoorstel op basis van een nog uit te voeren kleuronderzoek zal ter nadere beoordeling worden 

voorgelegd aan de commissie; 

- De detaillering van de stalen hijsbescherming zal ter nadere beoordeling worden voorgelegd aan de 

commissie. 
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6.2 Baanweg 20, Overschie (2e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

Ontwerp:  Atelier Pro 

Dossier:  OLO 4084685 (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 een Albert Schweitzerschool, als reactie op 

de opmerkingen uit het verslag d.d. 9 januari 2019. Ten eerste gaat de architect dieper in op het gebouw dat 

gesloopt zal worden ter behoefte van de nieuwbouw. Hierbij wordt aangegeven dat de volumetrische opbouw van 

de bestaande blokken minder eenduidig is als aangegeven in de vorige presentatie. 

 

De stedenbouwkundige hoofdopzet van het plan is nagenoeg hetzelfde gebleven, met een U-vormig schoolgebouw 

rondom een centraal volume. Het vertanden van het volume is aan de noordzijde wat vereenvoudigd, door de 

gevel in drie gelijke afstanden te laten verspringen. Aangegeven wordt dat het bestaande hek word hergebruikt en 

dat aan de parkzijde een lage haag wordt toegepast. 

 

De gevelopzet is aangepast door de verspringende ramen boven elkaar te situeren. Het vlak tussen de ramen 

wordt ingevuld met verbijzonderd metselwerk. Aan de parkzijde is een trap toegevoegd met een dichte metselwerk 

gevel richting het park. Het centrale volume is donkerder uitgevoerd dan het U-vormige volume. Een deel van de 

donkere gevel loopt door in de plint van de kop van het U-vormige volume, waar zich tevens de hoofdentree 

bevindt. 

 
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 

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

gevelelementen. 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag nog niet overtuigend zijn verwerkt in het 

aangepaste ontwerp. Een stedenbouwkundige opzet waarbij de gebouwen ruimte creëren voor verschillende 

buitenruimtes is op zich goed voorstelbaar. De verbinding van het terrein met de route naar het park is echter nog 

niet overtuigend vormgegeven. Het ontwerp richt zich te veel op de huidige situatie, terwijl het meer op een 

toekomstige verbinding met het park zou moeten anticiperen. De combinatie van het behouden van het bestaande 

hek, de positionering van het nieuwe verspringende volume en de parkeerplekken in de tussenruimte overtuigen 

de commissie niet.  

 

De verspringingen in de gevels zijn niet passend bij de bebouwing in het gebied, die wordt gekenmerkt door meer 

eenvoudige hoofdvolumes. Hoewel de gevelcompositie rustiger is geworden, heeft deze een zwaardere uitstraling 

gekregen. Dit wordt versterkt door de positionering en de donkere uitstraling van het centrale volume. Dit volume 

representeert niet het hart of verbindend element dat het volgens het gekozen concept moet zijn. Een lichter ogend 

gebouw zou het gebied ten goede komen en beter aansluiten bij de gebiedscriteria. Daarnaast is de wijze waarop 

de donkere gevel doorloopt in de plint van de kop van het U-vormige volume niet passend bij de heldere opzet die 

gevraagd wordt.  

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.3  Terbregseplein, Prins Alexander (1e behandeling) (55 min)      

 

Omschrijving:  Integraal Plan Vormgeving A16 Rotterdam en Terbregseplein Viaduct (K52a) 

Ontwerp:  Quist Wintermans Architekten 

Dossier:  OLO 4192373 (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 Integraal Plan Vormgeving voor de Groene Boog - A16 Rotterdam en het conceptplan 

voor Kunstwerk 52a - viaduct Terbregseplein. 

 

Integraal Plan Vormgeving (IPV): 

In het IPV worden alle algemene en bijzondere vormgevingsprincipes vastgelegd voor de onderdelen van de 

Groene Boog. Het IPV vormt de basis voor de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp. Het IPV is gebaseerd 

op het EPvE en de welstandsparagraaf A16R Rotterdam / Lansingerland. De A16R bestaat uit verschillende 

planonderdelen, met verschillende karakters, die toch herkenbaar deel uitmaken van één familie.  

 

De uitgangspunten zijn: continuïteit van het wegbeeld en het realiseren van een weg die men vanuit de omgeving  

‘niet kan horen, zien of ruiken’. Er wordt een grafisch patroon van ruiten toegepast op de verschillende materialen 

en onderdelen. Zo ontstaat er een herkenbare identiteit voor het gehele tracé. Om een veelheid aan materialen te 

voorkomen wordt voorgesteld ook de brugdekranden, net zoals de taludbekleding, geluidschermplinten en 

toeritwanden, uit te voeren in beton. Er wordt voorkomen dat de onderdelen met verschillende ruitpatronen elkaar 

raken. 

 

De keerwanden en geluidschermen zijn overwegend groen begroeid en deels transparant uitgevoerd. Voorgesteld 

wordt om de CADO’s en de vluchtdeuren in een grijze kleur uit te voeren. De benodigde hoeveelheid 

systeemhuisjes en techniekkasten is beperkt door deze elementen zo compact mogelijk samen te voegen. Waar 

mogelijk zijn ze ingepast in de grondlichamen of de wallen. 

 

De A16R wordt een energie neutrale snelweg. Hiertoe moet energieopwekking worden gerealiseerd binnen de 

contouren van het plangebied. Voorgesteld wordt om dat met velden van pv-panelen in de oksels van de 

knooppunten op te lossen. 

 

K52a 

Het viaduct over de A16 wordt voorgesteld conform de hoofdvorm van de dekken en pijlers van de bestaande 

viaducten van het Terbregseplein. Ter plaatse van de overkruising van het spoor worden kokerliggers met een 

afwijkende dikte van het dek voorgesteld, vanwege randvoorwaarden die door ProRail zijn afgegeven. Het verschil 

in wegdelen wordt opgevangen door een onderslagbalk. 

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Welstandsparagraaf A16R Rotterdam / Lansingerland  

Welstandsniveau: Bijzonder  

 

Relevante criteria 

1. Rustig Wegbeeld 

Het wegbeeld is rustig in vormgeving en plaatsing van de inrichtingselementen om de continuïteit van het 

landschap te behouden. De overgangen van tunneltoerit naar tunnelmond zijn vloeiend om het rustige wegbeeld te 

ondersteunen. 

2. Samenhangend Wegbeeld 
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Er wordt een samenhangend wegbeeld verkregen door te werken met eenduidige vormkenmerken voor alle 

objecten (kunstwerken, schermen, verlichting); door eenheid in kleur en materiaal; door het toepassen van 

gefacetteerde vormen en terugkerende, herkenbare texturen en grafische patronen. 

3. Familie van Kunstwerken 

De kunstwerken gelegen aan de A16R vormen een familie. Randelementen, geluidschermen, hekwerken, 

steunpunten en taluds volgen de in het EPvE omschreven A16 vormentaal. 

4. Groene Geluidschermen 

De geluidsschermen langs de A16R worden als begroeid scherm uitgevoerd, passend bij het karakter van de 

omgeving. Op een paar plekken zijn de schermen transparant: bij kruisende hoofdinfrastructuur - een zichtlijn naar 

stad of landschap - en bij de tunnelmonden. 

5. Hekwerken 

De vereiste hoge of lage hekwerken en veiligheidsschermen dienen geen harde visuele afscherming te vormen 

met de omgeving en een open uitstraling te hebben. Bij de beëindiging dient het hekwerk of scherm schuin af te 

lopen naar het aangrenzende maaiveld. 

6. Integraal Ontwerp 

De inpassingsopgaven voor de snelweg A16R met koppelstukken en aansluitingen moeten als integrale 

ontwerpopgaven benaderd worden. Het karakter van de omgeving van de weg is sterk bepalend voor de te maken 

ontwerpkeuzes. 

7. Minimale Visuele Impact 

Er dient een maximale inspanning geleverd te worden tegen licht - en horizonvervuiling. Dit is een belangrijke wens 

van de omgeving (‘niet zien’). De tunneltoeritten zullen door zorgvuldig inpassingsontwerp hun omgeving en het 

omringende landschap minimaal aantasten. 

8. Veilige Onderdoorgangen 

Ten behoeve van de (sociale) veiligheid en ruimtelijke kwaliteit worden de zijwanden van onderdoorgangen voor 

het onderliggend wegennet indien mogelijk  uitgevoerd onder een hoek van 45º. De onderdoorgangen worden 

uitgevoerd met een brede vide ter plekke van middenberm van de A16. 

9. Ingepaste Dienstgebouwen 

De dienstgebouwen en bijbehorende terreinen worden zorgvuldig ingepast in hun omgeving (een in volume, 

materiaal, detaillering en inrichting passend karakter). Ontwerp en detaillering van de dienstgebouwen maken 

aparte hekwerken rond de opstelterreinen overbodig. 

 

Kunstwerk 

 De kunstwerken van de A16R vormen één familie. De kunstwerken voor kruisende wegen (brug, 

onderdoorgang) volgen de vormgevingsprincipes van A16R, maar de inrichting van de kruisende wegen zelf 

volgt de indeling en vormgeving volgt van de betreffende weg. 

 Onderdoorgangen hebben tpv de middenberm een maximaal brede vide. Vides ≥ 2.2 m krijgen een 

doorvalbeveiliging ‘laag hekwerk’. Vides < 2.2 m krijgen van een rooster i.p.v een hekwerk . 

 Kunstwerk  moet slank en geen stapeling zijn; poer steunpunten ondergronds. 

 Steunpunten (V, ovaal of rond) gelijkvormig; symmetrisch en regelmatig geplaatst. 

 Kunstwerken dienen in alle richtingen een vloeiend verlopend dek te hebben. 

 Kunstwerk  dient verjongde rand van 20˚ te hebben. 

 Zichtbare deel kunstwerken sluit qua vormgeving aan op A16R. 

 Taludhelling dient conform afbeelding te zijn en geen verspringingen te hebben. 

 Veiligheidsscherm en hekwerk  dienen ten minste 90% transparant te zijn. 

 Viaducten Terbregseplein sluiten qua vormgeving aan op bestaande fly-over. 

 Dek en steunpunten van viaducten Terbregseplein zijn symmetrisch en vloeiend. 

 Boerenhekwerk  en heg scheiden fietspad van ontoegankelijke ecologische zone. 

 

Tunnel 

 De tunnelmonden worden zeer zorgvuldigheid en met respect voor de omgeving ontworpen en uitgevoerd. 

Vanaf de weg gezien zijn rust en continuïteit van het wegbeeld van belang. Vanuit de omgeving gezien zijn 

minimale visuele impact en integratie in de omgeving leidend. 
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 De dienstgebouwen en de bijbehorende terreinen worden zorgvuldig ingepast in hun omgeving (een in 

volume, materiaal, detaillering en inrichting passend karakter). Ontwerp en detaillering van de 

dienstgebouwen maken aparte hekwerken overbodig. 

 Tunnelmond dient onverhard onderhoudspad en een toegangsluik te hebben. 

 Verticale plaatnaden dienen weg te vallen in het patroon van wand tunnel. 

 Toerit dient lamelconstructie voor licht/donker werk ing te hebben. 

 Plaatsing ventilatoren en afwerk ing wanden dienen continuïteit te benadrukken. 

 Uitstraling dienstgebouw sluit aan bij natuurlijk karakter en korrelmaat omgeving. 

 Opstelterrein heeft groene uitstraling en is ontoegankelijk voor onbevoegden. 

 

Grondkering en Geluidschermen 

 De uitvoering van keerwanden draagt bij aan het rustig wegbeeld en, door de groene uitvoering aan 

omgevingszijde, aan de beperking van de visuele impact. 

 Geluidschermen zijn hoofdzakelijk begroeid uitgevoerd. Afhankelijk plek en beschikbare ruimte hellen de 

schermen 5° of 20°, meestal van de weg af, soms geknikt. Transparante schermen komen voor bij de 

tunnelmonden en op enkele locaties met zicht op stad of landschap. 

 Grondkeringen dienen onopvallend en begroeid te zijn. 

 Grondwallen lopen in alle richtingen geleidelijk af en over in geluidschermen. 

 Geluidscherm heeft vloeiend verloop bij einde, hoogteverschil en overgang. 

 Vluchtdeuren liggen teruggelegen in constructie. 

 Transparant scherm is opgebouwd uit horizontale panelen en is niet begroeid. 

 Scherm bij tunnelmonden en kunstwerken is transparant en hellend naar de weg. 

 

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

De commissie dankt de architect voor de uitvoerige presentatie van deze complexe ontwerpopgave. 

 

Algemeen (IPV): 

De commissie merkt op dat door de veelheid van materialen en overgangen, het gevraagde rustige ingetogen 

wegbeeld en de samenhang van de onderdelen nog onvoldoende wordt bereikt. Er wordt gevraagd om een nog 

meer integrale en heldere benadering van de ontwerpopgave. 

 

De commissie merkt op dat de visuele impact van de schermen rond de tunnelmonden zeker niet de minimale 

vormgeving heeft die de criteria vragen, maar een complex beeld oplevert waarbij de gebogen en schuine vorm 

ook de aansluiting van de ruitpatronen zal verstoren. Tevens vraagt de commissie om, in overleg met de 

gemeente, op zoek te gaan naar een meer integrale inpassing voor de pv-panelen in het landschap. Hierbij wordt 

verwezen naar de ‘Richtlijn zon’ die momenteel door de gemeente wordt ontwikkeld. 

 

KW21a 

De commissie acht de vormgeving van het viaduct goed passend en conform de bestaande vormgeving van pijlers 

en wegdelen van het Terbregseplein. Echter is dit niet het geval bij het hamerstuk, de onderslagbak op as nummer 

10 met aansluitend prefab balkenviaduct over de spoorbaan. Hier constateert de commissie dat de vormgeving 

strijdig is met de criteria. De suggestie wordt gedaan de oplegging van het viaduct zoals aan de spoordijkzijde ook 

aan de andere zijde van het spoor te maken, en daar de vormgeving conform oorspronkelijke Terbregseplein-

vormgeving te laten ‘eindigen’ tegen een dijktalud en de spooroverbrugging apart als dijkdoorgang vorm te geven. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.4  Boomgaardhof 12, Centrum (2e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen Klein en Fijn – De Kleine Admiraal 

Ontwerp:  Groosman 

Dossier:  OLO 3249355 (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 appartementengebouw De Kleine Admiraal, 

als reactie op de opmerkingen uit het verslag d.d. 8 november 2017. De belangrijkste wijziging in het woongebouw 

betreft de invulling met één woning per verdieping in plaats van twee. Aan de voorzijde zijn in de middenbouw de 

puien in de rooilijn geplaatst. De balkons steken in een driehoekige vorm buiten de bestaande gevelwand. De 

bovenliggende verdiepingen liggen verder terug, waarbij de driehoekige vorm van de balkons wordt gespiegeld. 

 

De hoogte van de onderdoorgang is ongeveer hetzelfde gebleven. De entree voor de bovenliggende 

appartementen is naar achteren geschoven. Aan de achterzijde is het trappenhuis losgekoppeld, waardoor er een 

doorgang ontstaat door het volume op de begane grond. Het trappenhuis is op de begane grond transparant 

vormgegeven, op de verdiepingen als gesloten geveldeel. Het overige deel van de achtergevel bestaat uit balkons.  

 

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.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 de opmerkingen uit het vorige verslag nog niet overtuigend zijn verwerkt in het 

aangepaste ontwerp. De bestaande straatgevelwand heeft een zeer vlak karakter. De naar buiten kragende, 

driehoekige balkons sluiten daar niet bij aan en verstoren de straatwand. De overgang naar een invulling met één 

woning per verdieping biedt juist de mogelijkheden om een helderder ontwerp te maken voor de straatgevel en om 

de achterzijde meer te verlevendigen.  

 

Daarnaast is de begane grond nog niet optimaal opgelost. De hoek bij de entree voor de appartementen is een te 

complexe oplossing, waardoor een rommelig beeld ontstaat dat te gevoelig is voor vervuiling en vandalisme. Ook 

het loskoppelen van de trap aan de achterzijde geeft geen overtuigende oplossing voor het voor vervuiling 

gevoelige binnenhof. De commissie doet de suggestie de trap meer in het gebouw te plaatsen en te combineren 

met de lift. Hierdoor kan het volume op de begane grond kleiner, overzichtelijker en eenvoudiger worden, en 

ontstaat er meer ruimte in de achtergevel voor een balkon of een verblijfsruimte. 

 

Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de aansluiting met het aangrenzende gebouw. Doordat de 

bestaande erker de hoek omloopt is dit een complexe opgave. Echter, de wijze waarop het volume om deze erker 

heen is geplaatst zorgt voor zeer onlogische tussenruimtes. De commissie vraagt de architect om het ontwerp op 

alle bovengenoemde punten meer kracht en eenduidigheid te geven. De materialisering, het kleurgebruik en de 

detaillering zullen van latere welstandstoetsing zijn. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.5  Meidoornsingel 208, Hillegersberg-Schiebroek (2e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw kerk en woonzorg Aafje 

Ontwerp:  FAAM Architects  

Dossier:  OLO 4015439 (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 bouw van de combinatie van een kerk met een zorggebouw, 

als reactie op de opmerkingen uit het verslag d.d. 5 december 2018. De architect geeft aan dat het plan zich op het 

scharnierpunt van twee verschillende bebouwingsrichtingen in de wijk bevindt. Gekozen is om de kerktoren zo te 

draaien dat deze in het midden van de twee richtingen is geplaatst, en zo een aanzet geeft tot de bocht in de 

Meidoornsingel. De toren is achter en haag geplaatst. De haag aan de Meidoornsingel loopt voor de entree van de 

kerk door en heeft twee openingen meer aan de buitenzijde.  

 

De architect geeft aan welke elementen uit het bestaande kerkinterieur behouden blijven. De vormgeving van het 

bestaande altaar zal het uitgangspunt worden voor de verdere vormgeving van het interieur. Daarnaast zullen 

verschillende interieuronderdelen van andere kerken worden hergebruikt.  

 

Er wordt dieper ingegaan op de materialisering en detaillering van het gebouw. De gevel van de kerk wordt 

voorgesteld in een lichte natuursteen, dat in verschillende lijnpatronen zal worden gefrijnd zodat naar beneden toe 

een subtieler patroon ontstaat. De schuine kaders rondom de gevelopeningen worden in glad, wit zetwerk 

voorgesteld. De gevel van het zorggebouw wordt voorgesteld in licht metselwerk in verschillende metselverbanden, 

in combinatie met betonnen gevelelementen. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op serieuze wijze zijn opgepakt en goed zijn 

verwerkt in het aangepaste en verder uitgewerkte voorstel. De positionering van de toren is goed voorstelbaar. Ook 

de slanke vormgeving en de materialisering van de toren gaan goed samen met de vormgeving van de kerk. De 

commissie geeft wel aan dat een kerktoren in dezelfde orthogonale lijnen als het kerkgebouw een meer voor de 

hand liggende keuze zou zijn.  

 

Het ceremoniële programma van een kerkgebouw vraagt om een inrichting van het terrein met een voorplein, 

waarbij de kerk frontaal te benaderen is. De commissie vraagt de architect om dit in overleg met de betrokken 

stedenbouwkundige nader te bestuderen, en de positionering van de toren ten opzichte van de kerk hierin mee te 

nemen. Het in de situatietekening weergegeven trafo-huisje is op een ongelukkige plek gesitueerd. Wanneer deze 

verder naar achter zou worden geplaatst blijft de hoek van het zorggebouw vanaf de Wilgenplaslaan beter 

ervaarbaar. 

 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldige uitwerking van het plan, met een passende 

materialisering en detaillering en het gebruik van uit andere kerkgebouwen afkomstige waardevolle elementen. 

Aangegeven wordt dat de plasticiteit van de gevels, wat wordt waargemaakt in de getoonde zorgvuldige 

detaillering, een voorwaarde zijn voor een gebouw met zo’n belangrijke functie, expressie en plek in de wijk. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking 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. 


