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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 06 MAART 2019 
 

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

 

 

 

AANWEZIG 

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

 

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:10 

 

6.1  Blaak 20 - 24, Centrum (1e behandeling) (30 min)  15:10 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling – Sloop en nieuwbouw van hotel, kantoor en een woontoren 

Ontwerp:   UNStudio 

Dossier:   OLO 3677101 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Schipholstraat 76 - 80, Overschie (1e behandeling) (20 min) 15:40 

Omschrijving: Poort16Hoven - Nieuwbouw van 28 woningen  

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OLO 4205447 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Maashaven Zuidzijde 2, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 16:05 

Omschrijving: Toekomstvisie Graansilo en dakopbouw 

Ontwerp:   Studio Bram van Grinsven & JA arquitectura 

 Dossier:   OLO 4095983 (conceptaanvraag) 

 

6.4     Coolsingel 105, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 16:25 

Omschrijving: Masterplan / Toekomstvisie De Bijenkorf Rotterdam 

 Ontwerp:   Zoom Industries 

 Dossier:   OLO 3697337 (conceptaanvraag) 

 

6.5     Mathenesserlaan 145, Centrum (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 16:55 

Omschrijving:  Transformatie Schoeversinstituut tot hotel 

 Ontwerp:   Wessel de Jonge Architecten 

 Dossier:   OLO 4024447 (conceptaanvraag) 
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6.1  Blaak 20 - 24, Centrum (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling – Sloop en nieuwbouw hotel, kantoor en een woontoren 

Ontwerp:  UNStudio 

Dossier:  OLO 3677101 (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 nieuwbouw van een gebouw van 105m hoog aan de Blaak 20-24. Het 

plan omvat een mix aan functies zoals publieke functies, een zorgcentrum, een hotel en verschillende 

woningtypen. Het ontwerp bestaat uit twee volumes van verschillende hoogte op een podium. De volumes zijn zo 

gepositioneerd dat ze passen binnen de stedenbouwkundige uitgangspunten en de Blaak sunspot respecteren. 

 

Het podium is zo transparant mogelijk vormgegeven. De eerste drie verdiepingen bevatten publieke functies en 

daarboven zijn verschillende vormen van wonen gesitueerd. Een groot atrium waar alle gebruikers- en 

bezoekersstromen doorheen voeren verbindt de Blaak met de Wijnstraat en deze stedelijke woonkamer zal 24 uur 

per dag open zijn. De hoeken van de begane grond zijn zo open mogelijk gehouden door hier publieke functies te 

situeren zoals een restaurant of een bar. De hoofdingang bevindt zich aan de Blaak en de secundaire ingangen 

bevinden zich aan de Wijnstraat en de Zwartehondstraat. De toegangen tot de dienende functies zoals de inrit van 

de ondergrondse parkeergarage en de containerruimtes zijn geconcentreerd aan de Molstraat.  

 

Op alle daken, terrassen en balkons wordt groen gerealiseerd dat wordt onderhouden of zelfvoorzienend is. De 

gevels van de verschillende gebouwdelen vormen één familie en worden uit dezelfde materialen samengesteld. 

Het zijn robuuste materialen zoals beton, baksteen, natuursteen en hout, met een fijne hoogwaardige detaillering. 

De gekozen materialen en kleuren zijn terughoudend en sluiten aan op de omliggende bebouwing.   

 

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.  

- 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, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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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). 

- 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 dankt de architect voor de heldere presentatie en spreekt haar waardering uit voor het getoonde 

ambitieniveau. De commissie ziet het hoge ambitieniveau graag in alle opzichten waargemaakt in de verdere 

uitwerking. 

 

De commissie heeft nog enkele aandachtpunten; 

De open, levendige plint met een mix aan functies betekent ook een hoge druk op de direct aangrenzende 

openbare ruimte en de inrichting daarvan. De commissie vraagt aandacht voor het fietsparkeren in de kelder, 

omdat deze voor bewoners en bezoekers niet comfortabel bereikbaar lijkt te zijn. Daarbij vraagt de commissie te 

onderzoeken of de concentratie van alle utilitaire functies en nooduitgangen aan de Molstraat optimaal is of dat een 

andere minder geconcentreerde verdeling daarvan een extra kwaliteit en meer openheid aan de Molstraat kan 

genereren. De suggestie wordt gedaan een mobiliteitsconcept voor het gebouw op te stellen. 

 

De begane grondgevel aan de Blaak, waar ook de hoofdentree is gesitueerd, past in maat en schaal nog niet goed 

bij het karakter van de straat. Deze wordt veelal kenmerkt door een hoge verdiepingshoogte op de begane grond. 

De dubbele hoogte van het attractieve atrium is in de gevel, met name ter plaatse van de entree, niet goed 

ervaarbaar. De entree mist daardoor de gevraagde hoge kwaliteit en een genereuze expressie.  

 

De commissie vraagt ook aandacht voor de veroudering van de toe te passen materialen, bijvoorbeeld ter plaatse 

van de houten bekleding van de onderzijden van overkragingen. Een zorgvuldige detaillering zal moeten 

voorkomen dat ongelijkmatige verkleuring of vervuiling zal optreden.  

 

De commissie wijst op de hoge centrum ambities en daaruit volgende hoge eisen voor de transparantie van het toe 

te passen glas, met name in de heel transparant vormgegeven plint. Zonwerend glas of folies mogen de visuele 

relatie tussen binnen en buiten niet verhinderen. De begane grondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij 

de situatie passende openheid en dat vraagt op deze locatie om een maximale transparantie van het glas.  

Ten slotte vraagt de commissie om de inpassing van reclame in het ontwerp mee te ontwerpen en vast te leggen 

middels een reclameplan. 

 

Conclusie  

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

hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het plan dient sprake te zijn van een een 

passende materialisering en detaillering. De nadere uitwerking in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoet gezien. 
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6.2  Schipholstraat 76 - 80, Overschie (1e behandeling) (20 min)      

 

Omschrijving:  Poort16Hoven - Nieuwbouw van 28 woningen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4205447 (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 nieuwbouw van 28 eengezinswoningen aan de van der Duijn van 

Maasdamweg, de toegangsweg naar Park 16Hoven. De verkaveling met drie stroken woningen van drie lagen en 

gesitueerd rond een binnenterrein met parkeren en groen, sluit aan op de naastgelegen buurt. Het binnenterrein 

wordt ontsloten via een ventweg parallel aan de van der Duijn van Maasdamweg. 

 

De woningen hebben een beukmaat van 4,5m en een zo open mogelijke plattegrond waarin een vide aan de 

voorgevel een optie is. Per rijtje wordt minimaal één videwoning gerealiseerd op een vooraf bepaalde plek. 

Daarmee wordt een verbijzondering in de straatgevels gegarandeerd. De verbinding met de omgeving wordt verder 

versterkt door de kleuren en materialen af te stemmen op die van de omgeving. Dit is zichtbaar in de overstekende 

dakrand, het rode metselwerk, de witte kozijnen die per verdieping verspringen en de donkergroene draaiende 

delen. 

 

De kopgevels van de woningrijen worden verbijzonderd en hebben net als de straatgevels verspringende 

openingen. De kop van de woningrij op de hoek van de Schipholstraat en de Van der Duijn van Maasdamweg 

wordt nog extra verbijzonderd door het aanbrengen van een kunstwerk. Ook de erfafscheidingen zijn mee 

ontworpen en onderdeel van de architectonische eenheid. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype gevormd 

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  
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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. 

- 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, kleur 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie dankt de architect voor de heldere presentatie. De commissie is er nog niet van overtuigd dat de 

gekozen verkaveling, die weliswaar past in de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de beste is. De 

stedenbouwkundige structuur met de ligging aan een hoofdweg wordt verstoord, door de gekozen ontsluiting van 

het binnenterrein door middel van een parallelweg. Er ontstaat een te groot gat aan de Van der Duijn van 

Maasdamweg waardoor ook de geluidbelasting op de woningen hoger wordt. Een parallelweg in plaats van een 

groene berm is voor het leesbaar houden van de stedenbouwkundige structuur ongewenst. De suggestie wordt 

gedaan de compositie van de blokken te herzien zodat de aansluiting op een hoger schaalniveau verbetert. De 

commissie vraagt de architect om in overleg met stedenbouw een andere oplossing te onderzoeken. De suggestie 

wordt gedaan de ontsluiting naar het binnenterrein vanaf de Eelderstraat te realiseren door middel van een 

bruggetje. 

 

De vormgeving van de koppen van de woningen overtuigt de commissie nog niet. De suggestie wordt gedaan juist 

deze kopwoningen te verbijzonderen en meer openingen in de kopgevels te realiseren en te garanderen. De 

commissie geeft aan dat het de woningrijen nog aan een expressief bindend element ontbreekt. De overstekende 

dakrand is daarvoor niet sterk genoeg. Ook wordt aandacht gevraagd voor de overgang van privé naar openbaar. 

De grote glaspuien tot op de grond, direct naast de woningentree, zijn te abrupt tussen openbaar en privé in deze 

situatie zonder voortuinen. De suggestie wordt gedaan hier een intermediair zoals borstweringen toe te passen. 

Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de entrees. De entrees missen de gevraagde uitnodigende en 

hoogwaardige vormgeving met een bij het gebied passende ambachtelijke detaillering. De suggestie wordt gedaan 

ook de buitenlamp, de bel en de huisnummering in het ontwerp mee te nemen. 

 

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  Maashaven Zuidzijde 2, Feijenoord (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Toekomstvisie Graansilo en dakopbouw 

Ontwerp: Studio Bram van Grinsven & JA arquitectura 
Dossier: OLO 4095983 (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 geeft aan dat er de behoefte is aan het intensiveren van het publieke gebruik van de Graansilo. In dat 

kader is in opdracht van Maassilo BV een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor het intensiveren van het dak. De 

twee winnende ontwerpen die worden getoond bestaan uit een uitkragende dakopbouw in staal en glas en het 

verduurzamen en programmeren van het dakvlak.   

 

De architect gaat in zijn presentatie namens de Maassilo Event Factory ook in op de beoogde aanpak voor het 

betonherstel van de gevels dat door de gebouweigenaar als separate aanvraag omgevingsvergunning wordt 

voorbereid. Het gaat niet over de noodzaak tot gevelherstel, maar om de beoogde aanpak die bestaat uit het 

stralen van de verschillende geveldelen en het herstellen met spuitbeton en af te werken met kristal cementgraniet. 

De architect is van mening dat een uniforme aanpak van betonherstel niet passend is. Naar haar oordeel wordt 

met deze aanpak te kort gedaan aan de historie van het gebouw dat zich kenmerkt door de verschillende 

betontechnieken die voorkomen. De architect pleit ervoor op basis van deskundig historisch betononderzoek en 

advies per geveldeel te bekijken wat de beste hersteltechniek is. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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. 
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Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf.  

 

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

De commissie bedankt de initiatiefnemer en de architecten voor het enthousiaste verhaal over het intensiveren van 

het publieke gebruik van de Graansilo. Zij vindt het nadenken over het breder programmeren van dit bijzondere 

gebouwencomplex een goede eerste stap in het verkennen van de potenties van de Graansilo. Echter voor een 

breed en gefundeerd toekomstperspectief voor de Graansilo als complex is een masterplan benodigd als 

toetsingskader voor de deelplannen, alvorens door de commissie in kan worden gegaan op de initiatieven. Het 

masterplan als integrale herbestemmings- en restauratievisie moet vanuit de kernwaarden van het complex, 

inclusief de machinerie, stalen bouwdelen en het jaren zestig kantoortje op de kade worden ontwikkeld. Ook al is 

het nog geen monument dient in het belang van de Graansilo het masterplan volgens de commissie te vertrekken 

vanuit de cultuurhistorische en bouwtechnische waarde van het gehele complex, waarin ook de groeigeschiedenis 

een belangrijke positie heeft. De in 2009 opgestelde Cultuurhistorische Verkenning biedt hiertoe een aanzet maar 

is nog onvolledig met name op het vlak van de in verschillende bouwfases toegepaste betontechniek.  

 

Gezien de waarde van het gebouw is de commissie van mening dat ook het betonherstel als een monumentale 

opgave moet worden benaderd. De commissie ondersteunt dan ook de visie van de architect dat een uniforme 

aanpak van betonherstel voor de verschillende geveldelen die elk met een eigen betontechniek zijn gebouwd niet 

passend is. Het gebouw wordt, naast de verschillen in architectonische volumes, vooral gekenmerkt door deze 

verschillende toegepaste betontechnieken en hun uiterlijke kernmerken. Het betonherstel vraagt om een 

bouwhistorische inventarisatie met specialistisch onderzoek naar de gebruikte betontechnieken en per geveldeel 

een advies in de wijze van restaureren die is gebaseerd op het behoud van deze bouwtechnische waarden.  

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect/aanvrager 

graag in een volgende vergadering terug met een aanvulling op de Cultuurhistorische Verkenning en een 

masterplanplan dat hier antwoord op geeft. Aan het bestuur als gebouweigenaar wordt aandacht gevraagd voor de 

aanpak van het betonherstel voor de Graansilo. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende 

plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.4  Coolsingel 105, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min)     

  

Omschrijving:  Masterplan / Toekomstvisie De Bijenkorf Rotterdam 

Ontwerp:  Zoom Industries 

Dossier:  OLO 3697337 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert als masterplan een toekomstvisie voor de aanpassing van voornamelijk de verdiepingen 

twee tot en met vier en het dak van het warenhuis De Bijenkorf. Het masterplan betreft geen ontwerp maar een 

kaderstellend document met condities voor de nog uit te werken ontwerpdelen. Het masterplan is mede opgesteld 

aan de hand van het bestaande bouwhistorisch onderzoek en een aanvullende bouwhistorische waardering. Het 

gaat uit van het behoud en zichtbaar maken van zowel de fysieke als ruimtelijke monumentwaarden. De interne 

supervisie voor de verdere deelontwerpen die na vaststelling van het masterplan volgen wordt gedaan door het 

masterplanteam. 

 

Vanwege de teruglopende bezoekersintensiteit per verdieping naar boven, is de wens om nieuwe ‘trekkersfuncties’ 

op de hogere verdiepingen toe te voegen. Hierbij wordt gedacht aan een hotel op de vierde verdieping, het 

verplaatsen van het bestaande restaurant naar de derde verdieping, en de exploitatie van het dak. Het hotel en het 

restaurant zullen na sluitingstijd te bereiken zijn via een extra entree aan de Coolsingel in een zoekgebied, direct 

naast de voormalige bioscoop Cineac. Het hotel wordt rondom twee bestaande patio’s georganiseerd, waarbij de 

karakteristieke gevelcompositie, sfeer en afwerking van deze verdieping bepalend zullen worden voor de identiteit 

van het hotel. Om het beoogde restaurant op de derde verdieping zonder een fysieke afscheiding toch een 

duidelijke plek te geven en ook te voorzien van daglicht wordt één van de patio’s op de vierde verdieping een 

bouwlaag doorgetrokken. Er is in het masterplan vastgelegd dat er in de karakteristieke buitengevels geen nieuwe 

gevelopeningen kunnen worden gemaakt ten behoeve van nieuwe functies.  

 

In het masterplan is opgenomen dat de plek die vrijkomt door het verplaatsen van het huidige restaurant opnieuw 

betekenis moeten krijgen. Nieuw gebruik moet recht doen aan het gebouwconcept van Breuer. De connectie met 

de stad en het gebouw via het bandraam is hierbij van bijzonder belang. Het programma zal bepalend zijn voor het 

behoud van de betekenis van deze plek. Er wordt voorgesteld de schoenenafdeling in deze zone te plaatsen met 

flaneermogelijkheid langs het bandraam. Ter plaatse van de loggia aan de zijde van de Beurstraverse wordt een 

bar voorgesteld.  

 

De voorgestelde exploitatie van het dak gaat uit van een groen dak met een dakpaviljoen die beide niet zichtbaar 

mogen zijn vanaf straatniveau.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied en monumentenstatus) 

 

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. 
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- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

- 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, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie bedankt de architect voor de duidelijke toelichting op de toekomstvisie voor de aanpassing van 

voornamelijk de verdiepingen twee tot en met vier, en het dak van het warenhuis de Bijenkorf. De commissie 

reageert positief op het koesteren van de kenmerken van de architectuur van Breuer en het zichtbaar houden van 

de oorspronkelijke afwerking van exterieur en het interieur. De toekomstvisie is voor de commissie voldoende 

kaderscheppend om de verdere deelontwerpen en eventuele aanpassingen op te baseren en te toetsen. De 

uiteindelijke ontwerpen zullen moeten uitwijzen dat deze overtuigend voldoen aan de uitgangspunten die vanuit het 

monument zijn opgesteld en datgene wat is vastgelegd in deze visie.  

Het verplaatsen van het restaurant van de tweede naar de derde etage acht de commissie als principe een punt 

van discussie. De relatie tussen de gevelcompositie van Breuer en het programma, met duidelijk gekozen 

openingen naar de stad, heeft een stedelijke betekenis. Die relatie moet ook bij herschikking van het programma 

behouden blijven. De oorspronkelijke plek van het restaurant is zowel fysiek als ruimtelijk van hoge 

monumentwaarde en is bovendien voor veel Rotterdammers een begrip. Herprogrammering is dan ook alleen 

voorstelbaar als aan de bijzondere relatie tussen programma, gevelcompositie en de connectie met de stad 

opnieuw inhoud wordt gegeven. 

Conclusie 

De commissie kan zich vinden in de uitgangspunten van het masterplan, maar vraagt daarbij in het bijzonder 

aandacht voor het herprogrammeren van de plek bij het verplaatsen van het huidige restaurant. Het behoud van de 

betekenis van de plek dient het uitgangspunt te zijn.  

De commissie ziet op basis van deze toekomstvisie de uitgewerkte deelontwerpen in het verlengde van deze visie 

met belangstelling tegemoet.  
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6.5  Mathenesserlaan 145, Centrum (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min)   

 

Omschrijving:  Transformatie Schoeversinstituut tot hotel 

Ontwerp:  Wessel de Jonge Architecten 

Dossier:  OLO 4024447 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het herbestemmen van het voormalige Schroevers Instituut naar hotel met restaurant, bar 

en terras. Voor de functionele indeling van het nieuwe gebruik wordt de oorspronkelijke kamerindeling en de 

basisstructuur van drie beuken programmatisch gevolgd. Op de begane grond komen de bar en het restaurant. 

Hiertoe worden de vloeren in de twee zijbeuken gelijkvloers gemaakt en een venster in zowel de voor- als zijgevel 

aangepast.  

 

De jaren ’60 uitbouw tegen de achtergevel wordt vervangen door eigentijdse nieuwbouw en maakt deel uit van het 

toekomstige restaurant met daarboven hotelkamers. De vormgeving en het materiaalgebruik van deze nieuwbouw 

refereren aan het tuinachtige karakter van het achterliggende binnengebied tussen de omliggende bouwblokken.  

 

Er zal een nader restauratieplan worden opgesteld voor het gevelherstel inclusief hemelwaterafvoeren en de 

omgang met de stalen kozijnen. Eventuele na-isolatie aan de binnenzijde en hoe om te gaan met de bestaande 

afwerking zullen worden meegenomen in het restauratieplan. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar 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. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op de bestaande materialen (vooral baksteen en hout) van de 

oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is blij dat er na jaren van leegstand een initiatief voorligt voor herbestemming van het voormalig 

Schoevers Instituut tot hotel. De functie van hotel past goed bij de ontwikkeling van de stad en biedt 

toekomstwaarde voor het pand. De huidige staat van de gevel vraagt wel om een zorgvuldig onderzoek naar 

restauratief herstel van de gevel en de kozijnen en een onderbouwing van de te kiezen aanpak. Voor het interieur 

van dit gemeentelijk monument dient in kaart te worden gebracht wat er aan interieurelementen nog aanwezig is 

en hoe daarmee betekenisvol in de herbestemming wordt omgegaan.  

 

Het voorstel tot het vervangen van het venster in de voorgevel op de begane grond door een pui tot aan het 

maaiveld past niet bij de beoogde monumentale benadering. Volgens de criteria, de monumentwaarden en het 

beschermd stadsgezicht zou de aandacht moeten uitgaan naar het in stand houden van het originele venster en 

het herstel van het oorspronkelijke ontwerp. Hoewel de commissie de wens van de eigenaar voor een terras 

begrijpt ziet zij geen reden om hiervoor voorbij te gaan aan de monumentwaarden en de criteria. De commissie 

vindt het vergroten van de gevelopening in de zijgevel tot aan het maaiveld ten behoeve van openheid en 

bereikbaarheid van terras wel aanvaardbaar, als het bestaande bovenlicht behouden blijft. Het voorstel tot het 

leesbaar houden van de nieuwe ingreep vindt zij passend.  

 

De commissie reageert positief op de nieuwbouw aan de achterzijde, maar vraagt wel aandacht voor het 

materiaalgebruik en de detaillering bij de verdere uitwerking. Aspecten als onderhoud en een goede veroudering 

van de materialen spelen een rol. 

 

Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de volgende onderdelen: 

- Voor de reclame-uitingen van het hotel verwacht de commissie als onderdeel van het restauratie- en 

herbestemmingsplan ter beoordeling ook een nader uitgewerkt reclameplan; 

- De commissie doet de oproep de geschilderde tekst 93.4 FM op de zijgevel te behouden. Het is van betekenis 

voor de Rotterdammers en houdt de ontwikkelgeschiedenis van het pand afleesbaar; 

- De commissie vraagt aandacht voor eventuele installaties op het dak. Deze dienen aan het zicht te worden 

onttrokken en zorgvuldig te worden ingepast; 

- De commissie vraagt om een kleurenvoorstel op basis van een kleurenonderzoek; 

- De commissie gaat uit van behoud van het bestaande hek aan de rechterzijde van het pand dat bij de 

oorspronkelijke opzet behoort. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het voornemen, maar vraagt nadere ontwerp- en 

onderzoeksaandacht voor de hierboven genoemde punten. Zij ziet een uitgewerkt plan inclusief de genoemde 

onderdelen als definitieve aanvraag met belangstelling tegemoet. 




