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VERSLAG 

 

VERGADERING WOENSDAG 8 MEI 2019 
 

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

 

 

AANWEZIG: Michel (voorzitter), Eilander, Molenaar, Van Doorn, Van Oort  

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 15:30 

 

7.1  Zuiderparkweg 211, Charlois (2e behandeling) (20 min) 15:30 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Hart van Zuid, Zuiderparkhof 

Ontwerp: Inbo 

Dossier:   OLO 3514941 (conceptaanvraag) 

 

7.2 Boompjes 60 - 68, Centrum (4e behandeling) (20 min) 15:50 

Omschrijving: Nieuwbouw woontorens 

 Ontwerp:   Team V  

Dossier:   OMV.19.03.00641 

 

7.3  Bergweg 110, Noord (3e behandeling) (15 min) 16:10 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Correctlocatie 

 Ontwerp:   EGM 

 Dossier:   OMV.19.03.00460 
 

7.4  Vreewijk, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 16:30 

Omschrijving: Beeldkwaliteitsplan Vreewijk fase III (buurt 9) 

Ontwerp: Molenaar & Co / BleekerNauta 

 Dossier:   OLO 4384011 (conceptaanvraag) 

 

7.5 Maaskade 125 - 126, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (10 min)  16:50 

Omschrijving: Hulstkampgebouw – Sloop / herbouw gevel 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OLO 4280323 (conceptaanvraag)  

 

7.6 Thorbeckstraat 1, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (10 min)  17:00 

Omschrijving: Hulstkampgebouw - Verplaatsen keuken 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.19.03.00158 

 

7.7 Binnenwegplein - Lijnbaan 148-150, Centrum (3e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 17:10 

Omschrijving: Transformatie voormalig H.H. de Klerk (Voormalig Donnerpand) 

 Ontwerp:   Wessel de Jonge Architecten 

 Dossier:   OMV.18.12.00434 

 

7.8  Voorduin, Hoek van Holland (1e behandeling) (10 min) (verzoek tot aanwijzing) 17:30 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van Nordmole ensemble als gemeentelijk 

monument 

 Toelichting:  Bureau Monumenten 
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7.1  Zuiderparkweg 211, Charlois (2e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Hart van Zuid, Zuiderparkhof 

Ontwerp:  Inbo 

Dossier:  OLO 3514941 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van 84 woningen in het Zuiderpark, naar 

aanleiding van de welstandsreactie d.d. 4 april 2018. De bouwblokken zijn aangepast naar een gesloten 

verkaveling, waarbij het parkeren volledig binnen de bouwblokken wordt opgelost. De blokken worden verhoogd 

doordat er een talud van gras wordt aangebracht. Tussen de blokken wordt een wadi voorgesteld. Daarnaast wordt 

er aangegeven op welke wijze de blokken zich verhouden tot het aangrenzende groen, het water en de verhoogde 

metrobaan. 

 

De blokken krijgen vierlaagse woningen aan de kopse kant, en drielaagse woningen aan de lange zijden. Aan de 

wadi worden de bovenste verdiepingen teruggelegd, waardoor de optie voor een dakterras ontstaat. Aan de zijde 

van de metro bevindt zich een poort over twee bouwlagen, voor de toegang van het autoparkeren en de 

achtertuinen.  

 

De gevels worden voorgesteld in licht metselwerk, met donkerder metselwerk in de plinten en de terugliggende 

gevels. Op de verdiepingen worden vlakken met een afwijkende kleur metselwerk getoond. De gevelopeningen 

bestaan uit verticale ramen die verspringend ten opzichte van elkaar in de gevel liggen. Bij de drielaagse woningen 

worden verticale sleuven voorgesteld, waarbij het metselwerk een accent naar buiten krijgt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (Zuiderpark) 

 

Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel wordt getoetst aan de Uitgangspunten van 

Welstandstoelichting en het Beeldkwaliteitsplan Hart van Zuid. 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 19): 

 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat, net zoals in de reactie op het eerder gepresenteerde voorstel, de geldende 

welstandscriteria voor het gebied niet toereikend zijn om het plan te kunnen beoordelen. Wel is de commissie van 

mening dat er een passend beeldkwaliteitsplan is voorgelegd en er in hoofdlijnen een passende en veelbelovende 

invulling is gepresenteerd voor de invulling van twee woonblokken op deze locatie in het Zuiderpark. Om deze 

redenen besluit de commissie het voorstel te toetsen aan de Uitgangspunten van Welstandstoelichting en het 

getoonde Beeldkwaliteitsplan Hart van Zuid. 

 

Voor de verdere uitwerking van het voorstel heeft de commissie de volgende vragen en opmerkingen: 
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- In de presentatie wordt zeer schetsmatig ingegaan op de binnenzijde van de bouwblokken, voor zowel de 

gevels, de erfafscheidingen als het binnenterrein. De commissie vraagt de architect om hier in een volgende 

vergadering dieper op in te gaan. Daarbij geeft zij mee dat het schetsmatig getoonde binnenterrein nu een 

zeer harde indruk geeft, en vraagt om een zachtere overgang van het omliggende parklandschap naar de 

binnenzijde van het bouwblok. 

- De parcellering in de gevels is in hoofdlijnen een overtuigende opzet. Echter, in de gevels van de vierlaagse 

woningen en de woningen aan de wadi kan de parcellering consequenter worden doorgezet. 

- De commissie vraagt aandacht voor een passend ontwerp van de platte daken. 

- De schanskorven vormen een harde barrière tussen het park en de voorzijde van de woningen. De commissie 

vraagt zich af of dit de beste oplossing is voor de losse bouwblokken in een groene omgeving. 

- Voor de dakterrassen aan de wadi ontstaat er een mogelijkheid om deze in een later stadium te voorzien van 

een uitbouw. Gevraagd wordt om duidelijk vast te stellen of deze mogelijkheid er zal komen en, indien er 

uitbouwen mogelijk zullen zijn, deze mee te nemen in het ontwerp. 

- De commissie geeft aan dat de beelden in de presentatie een overtuigende materialisering van de gevels 

tonen. De stenen die tijdens de vergadering worden voorgelegd sluiten echter niet aan bij deze getoonde 

beelden. Gevraagd wordt om het metselwerk hier beter op aan te laten sluiten. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde opmerkingen en vragen. De commissie ziet de architect graag terug in een volgende 

vergadering met een verder uitgewerkt voorstel.   
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7.2 Boompjes 60 - 68, Centrum (4e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontorens 

Ontwerp:  Team V 

Dossier:  OMV.19.03.00641 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert het plan en reageert op de opmerkingen die de commissie in de vorige behandeling van 

het plan op 17 april 2019 heeft gemaakt. Het dak van de twee torens is nader uitgewerkt. Tussen de opgetrokken 

gevel, boven de installaties, bevindt zich een stalen dek bestaande met daarop oost-west georiënteerde 

zonnepanelen. Een strook is vrijgehouden om de gevel-onderhouds-installatie in te positioneren.  

 

De materialen en kleuren voor de gevels zijn verder uitgewerkt. Voor de aluminium gevelbekleding is gekozen voor 

twee ton sur ton champagnekleuren poedercoat. Het microbeton van de balkonplaten zal die kleur ook benaderen. 

De aluminium kozijnen worden goudkleurig. De plint wordt bekleed met grijze ruwe natuursteen.  

 

De detaillering van de aluminium gevelpanelen is nader uitgewerkt. Door alleen in de neggen en in de horizontale 

vouwnaad de panelen te schroeven zijn de schroeven niet zichtbaar in het aanzichtvlak van de gevel. Het toe te 

passen glas in de plint aan de Hertekade en Boompjes is nader gespecificeerd waardoor transparantie optimaal en 

kleuring of spiegeling minimaal is.  

 

Aan de Boompjes zijn enkele glaspuien vergroot door een deel van de penanten te verminderen. De luifels worden 

uitgevoerd in een lichte natuursteen. Verlichtingselementen zijn opgenomen in de penanten op de overgang van 

natuursteen naar aluminium gevelbekleding. Aan de Hertekade is de transparantie en openheid ook vergroot door 

minder penanten, en meer glas in plaats van paneelvulling in de dubbelhoge puien. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (centrumgebied) 

 

Relevante Welstandcriteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

- 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.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie merkt op dat vrijwel alle opmerkingen van de commissie goed zijn opgepakt. De pv-panelen op het 

dak die de vijfde gevel vormen zijn overtuigend uitgewerkt. De getoonde kleuren en materialen zijn goed op elkaar 

afgestemd en akkoord. De commissie is tevens akkoord met de principedetaillering van de aluminiumgeveldelen, 

maar stelt voorwaarden aan de aspecten die pas in de werktekenfase kunnen worden bepaald:  

a. Prefab geveldelen met kozijnen, waterslagen en aluminium gevelbekleding. 

b. Gevelbekleding en gevelaansluitingen ter plaatse van de overstekken. 

 

Van beide aspecten dient minimaal 6 weken voorafgaand aan de gevelproductie een mock-up te worden getoond 

ter nadere beoordeling door de commissie. Dit ter controle of de gedetailleerde technische uitwerking in de 

werktekenfase overeenstemt met de getoonde beelden waarop de commissie haar positieve advies heeft 

gebaseerd. 

 

In de mock-up liggen de volgende aspecten voor ter beoordeling: 

De strakheid en definitieve positie van naden tussen verschillende aluminium delen en -gevelelementen en 

aansluitingen ter plaatse van de overstekken. De mock-up dient al deze aansluitingen goed in beeld te brengen. 

 

De commissie moet wederom vaststellen dat de beganegrond gevel aan de Boompjes in maat en schaal nog 

onvoldoende aansluit bij het karakter van deze rivierkade en belangrijke verkeersroute. De gedrukte hoogte en de 

kleine luifels resulteren nog niet in het gevraagde rijke en expressieve beeld passend bij de Boompjes. 

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning op het bovenstaande punt nog strijdig is met de 

criteria. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie mandateert het secretariaat voor 

de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.3  Bergweg 110, Noord (3e behandeling) (15 min)  

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Correctlocatie 

Ontwerp:  EGM 

Dossier:  OMV.19.03.00460 

 

Toetsingskader  

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van woningen en een commerciële ruimte op 

de voormalige Correct-locatie, en gaat in op de opmerkingen uit de welstandsreactie d.d. 3 april 2019.  

- De architect toont een aantal voorbeelden uit de directe omgeving van hemelwaterafvoeren die aan de 

straatzijde zichtbaar zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat de hemelwaterafvoeren juist worden ingezet om 

een parcellering aan te geven. Om deze reden is er geen aanpassing aan de hemelwaterafvoeren gedaan. 

- De kozijnen zijn slanker gedetailleerd en er is gekozen voor een kozijn met een profilering. Daarnaast worden 

de draaiende delen in een grijstint voorgesteld. 

- Het type steen voor het metselwerk is aangepast, waarbij de stenen een egalere, roodbruine kleur hebben 

gekregen. 

- De openingen met de ventilatieroosters in de plint zijn verkleind, waarbij de kleur van de roosters is afgestemd 

met het Belgische hardsteen. Voor de roosters worden stalen spijlen aangebracht conform de naastgelegen 

gevelopeningen. 

- De installatievoorziening voor de horeca op het dak is verkleind en omkleed met roosters. De installatiebuizen 

die aan de zijde van de Louwerslootstraat langs de gevel liepen zijn binnendoor opgelost. 

- Het dichte deel bij de hoofdentree wordt voorgesteld in Belgisch hardsteen, met een deur in bijpassende kleur. 

- Het eerder voorgestelde hout in het terugliggende gevelvlak aan de Louwerslootstraat is aangepast naar 

metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

- 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. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare 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.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- 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. 

- 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 voor het grootste gedeelte overtuigend zijn 

opgepakt. 

- Hoewel de getoonde voorbeelden van hemelwaterafvoeren latere ingrepen aan de oorspronkelijke bebouwing 

lijken, kan de commissie instemmen met het inzetten van de hemelwaterafvoeren als parcellering, en daarmee 

de plaatsing aan de buitenzijde aan de straatgevel. Wel vraagt dit om een hoogwaardige en passende 

uitwerking van de aansluiting op de gevel aan de bovenzijde en op straatniveau. Met de wijze waarop de 

hemelwaterafvoeren schuin uit de gevel komen kan niet worden ingestemd. De commissie doet de suggestie 

om aan de bovenzijde een fraaie vergaarbak toe te passen. 

- De aanpassingen aan de kozijnen, met een slankere, geprofileerde detaillering en met de draaiende delen in 

een grijstint, komen het plan zeer ten goede. 

- Het getoonde metselwerk is goed passend bij de metselwerkgevels die voorkomen in de buurt. 

- De commissie geeft aan dat er voor de ventilatieroosters een aanvaardbare oplossing is gevonden. 

- Voor de installatievoorzieningen zijn een aantal aspecten overtuigend aangepast. Wel vraagt de commissie 

aandacht voor de grote hoeveelheid pijpen die uit het dak steken, die ook in combinatiekasten opgelost 

kunnen worden. 

- Door de aanpassingen aan het gevelvlak aan de Louwerslootstraat en de hoofdentree is een rustiger beeld 

ontstaan in de totale onderbouw van het plan. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning op de punten betreft de hemelwaterafvoeren en de 

installaties op het dak nog strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De 

commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.4  Vreewijk, Feijenoord (1e behandeling)  

 

Omschrijving: Cultuurhistorische Waardenstelling ‘fase 2b en 3’ + Beeldkwaliteitsplan ‘Buurt 9’ Vreewijk 

Supervisoren: Molenaar & Co / BleekerNauta 

Dossier: OLO 4384011 (conceptaanvraag) 

  

Commissielid Molenaar trekt zich gedurende dit agendapunt terug uit de commissie. 

 

Gespreksverslag van het overleg tussen de supervisoren en de commissie 

De supervisoren geven een toelichting op en verzoeken om vaststelling van twee rapporten met betrekking op de 

beeldkwaliteit in Tuindorp Vreewijk. Het betreft het rapport ‘Beeldkwaliteit Vreewijk Buurt Negen’ en het 

conceptrapport Cultuurhistorische Waarde, fase 2b en 3’. Beide rapporten preluderen op een door 

woningcorporatie Havensteder in te dienen vergunningaanvraag voor de aanpak van Buurt Negen. Het gebied valt 

binnen het beschermde stads- dorpsgezicht. De gevelwand aan de Mare (44 woningen) is tevens beschermd als 

rijksmonument. 

 

In het kader van het verbeterprogramma Tuindorp Vreewijk wordt binnenkort Buurt Negen aangepakt. Het betreft 

de laatste fase (fase 3) van het Verbeterprogramma (2011). 

 

Het beeldkwaliteitsplan is gemaakt als kwalitatieve onderlegger en beoordelingskader voor de plannen voor 

onderhoud, renovatie en eventuele reconstructie van de woningen en de buitenruimte in deze buurt. Het BKP geeft 

de richting aan waarin plannen kunnen worden opgesteld en beoordeeld op uiterlijke verschijning en inrichting van 

de omgeving. Per uitvoeringsplan zal worden bepaald wat men kan investeren en wat technisch haalbaar is. 

Keuzes voor gedeeltelijke uitvoering zijn hierbij denkbaar, maar steeds bijdragend aan de omschreven 

beeldkwaliteit van het geheel.  

Dit BKP is het derde en laatste BKP in het kader van het Verbeterprogramma. In 2016 werd als eerste een 

Beeldkwaliteitsplan voor de Valkeniersbuurt vastgesteld en in 2017 voor De Linker Halve Vlieger.  

 

In het BKP voor Buurt Negen zijn de ervaringen met het BKP voor de Valkeniersbuurt en de Linker Halve Vlieger 

verwerkt. Naast de nagestreefde continuïteit in de opeenvolgende rapporten, is ook de continuïteit in de 

planvorming en uitvoering gewaarborgd binnen de langjarige ketensamenwerking tussen Havensteder en Dura 

Vermeer. 

 

De supervisoren lichten de belangrijkste kenmerken van Buurt Negen toe, zoals deze beschreven zijn in zowel de 

waardestelling als in het BKP. Dit gebied betreft de meest radicale strokenverkaveling in Vreewijk met een 

landschappelijke inpassing aan de zuidzijde. De buurt lijkt eenvormig, maar bij nadere beschouwing vallen de 

subtiele knikken in de straten, de bijzondere verknopingen, de bijzondere achterwereld en het bijvoorbeeld het nog 

nagenoeg gaaf aanwezige groene beeld aan de Enk op.  

 

In de presentatie en in de onderliggende rapporten wordt aangegeven dat het doel van de aanpak is, om met 

behoud en versterking van de oorspronkelijke nog aanwezige architectonische kwaliteiten, de hedendaagse 

woonwensen en het unieke karakter van Tuindorp Vreewijk, op een cultuurhistorische leest te vernieuwen voor een 

langdurige toekomst. Met de renovatie wordt de verbetering van de woonkwaliteit en duurzaamheid (label A) 

nagestreefd, waarbij tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de status van het beschermde stads- en dorpsgezicht en 

de monumenten daarin. Aan de vernieuwing zullen zowel Havensteder als de gemeente Rotterdam als eigenaar 

van de straten een bijdrage leveren.  

 

Voor de aanpak is een aantal algemene principes vastgesteld. Een belangrijke afspraak hieruit is dat het 

bestaande woonoppervlak en volume het uitgangspunt blijven vormen. Maar ook dat het oorspronkelijk ontwerp 

van de gevels en daken inspiratie is voor het renovatievoorstel. Uitgaande van deze principes is door de 

supervisoren dit BKP opgesteld, vergezeld van een waardestelling. De punten die in de rapporten zijn omschreven 

zijn tevens vertaald in impressies die als leidraad meegegeven worden aan de architect die het renovatieplan op 

detail zal uitwerken. 
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Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie dankt de supervisoren voor de toelichting. De heldere opzet van de rapporten, het grondig 

onderzoek en de analyse, daaraan voorafgegaan en de inmiddels opgedane ervaringen met de Valkenier en de 

Linker Halve Vlieger, overtuigen de commissie van de kwaliteiten van deze rapporten als toekomstig 

toetsingskader voor de te verwachten aanpak van Buurt Negen.  

 

De commissie geeft aan dat in dit beschermde tuindorp de stedenbouw, de architectuur én het groen elkaar in 

hoge mate beïnvloeden en versterken en dat het daarom essentieel is dat de aanpak van het gebied op al deze 

onderdelen in de pas blijft lopen met de voorgaande kwaliteitsingrepen. Met betrekking op de bebouwing acht zij 

het dan ook positief dat er dankzij de ketensamenwerking en gezamenlijke leermomenten, continuïteit in het 

proces kan worden gewaarborgd. In het kader van de groenaanpak is zij echter wel benieuwd waar de accenten en 

de verantwoordelijkheden zullen worden gelegd. In een vorig advies (Linker Halve Vlieger) heeft de commissie 

aangegeven graag door de gemeente geïnformeerd te willen worden over de aanpak en stand van zaken met 

betrekking tot de openbare inrichting. Graag stelt zij deze vraag nogmaals in het kader van de te verwachten 

vergunningaanvraag voor Buurt Negen.  

 

De commissie ziet met belangstelling de uitgewerkte plannen voor Buurt Negen in Vreewijk, gebaseerd op de 

gepresenteerde documenten, tegemoet. 
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7.5 Maaskade 125 - 126, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) 

Omschrijving:  Hulstkampgebouw - Sloop / herbouw gevel 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  OLO 4280323 (conceptaanvraag)  

 

Commissielid Rudolph Eilander trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, en 

presenteert het voorstel. 

 

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 

Voorgesteld wordt het slopen en opnieuw optrekken van de voormalige lage garagegevel ter rechterzijde van het 

Hulstkampgebouw. De sloop wordt voorgesteld om voor het nieuw te realiseren appartementengebouw op de 

positie van het voormalige garagegedeelte een nieuwe fundering te kunnen plaatsen. Er zijn vier varianten 

onderzocht waaruit blijkt, dat alleen optie 4, sloop en nieuwbouw, haalbaar lijkt met het gewenste resultaat. Voor 

het nieuw opmetselen zullen nieuwe materialen worden gebruikt, omdat de bestaande stenen in slechte staat zijn 

en in portlandcement zijn ingemetseld. Dit maakt een hergebruik niet mogelijk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland - deelgebied Noordereiland ten westen van 

de Brugweg)  

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging).  

- Bouwinitiatieven voegen zich naar de vrij strakke gootlijn van de gevelwanden. 

- Ingrepen laten het bestaande ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door een 

verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (linten, puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Bouwinitiatieven houden het overheersende beeld van een witte gepleisterde gevel tegen een achtergrond van 

baksteen (Maaskade, Burgemeester Hoffmanplein) tot een bakstenen gevel met witte sierelementen (Prins 

Hendrikkade) in stand. 

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

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

(vervanging van gevelonderdelen zoals erkers, stenen, ornamenten e.d. conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

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

 

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

nabespreking 

De commissie bedankt de architect en de medewerker van Crimsons Architectural Historians voor hun heldere en 

duidelijke presentatie en onderbouwing van het voorstel. Het voorstel voor de sloop en opnieuw optrekken van de 

gevelwand wordt positief ontvangen. Deze aanpak levert het gevelbeeld op zoals in de eerder goedgekeurde 

aanvraag omgevingsvergunning is gevisualiseerd. De technische uitwerking van het planonderdeel past tevens in 

de lijn van het bouwhistorisch onderzoek van Crimson Architectural Historians, waarin de gevelwand als indifferent 

gewaardeerd wordt. De commissie geeft aan dat bij het volgen van deze aanpak een zuivere reconstructie 

betreffende de detaillering van belang is. Onderwerpen zoals een passende steensoort, grootte en kleur van de 

voeg zullen in een verdere uitwerking op een overtuigende wijze in beeld gebracht moeten worden. 

 

Conclusie  

De commissie reageert positief op de conceptaanvraag voor de aanpak van de gevelwand en is benieuwd naar de 

nadere uitwerking van het plan. Op de beoordeling van de nadere uitwerking en de nu nog niet besproken 

onderdelen geldt dan ook een voorbehoud. De commissie ziet de architect graag terug wanneer het geheel 

compleet is en als aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. 
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7.6 Thorbeckestraat, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (10 min)  

Omschrijving:  Hulstkampgebouw - Verplaatsen keuken 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  OMV.19.03.00158 

 

Commissielid Rudolph Eilander trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, en 

presenteert het voorstel. 

 

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, lid 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 

Het plan omvat het wijzigen van de indeling in de zuidoosthoek van het Hulstkampgebouw. Aanleiding voor het 

plan is het verdwijnen van de keuken, behorend bij de feestzalen, die zich in de te slopen bouwdelen achter de 

voormalige stokerijen bevindt. Deze bouwdelen worden gesloopt ten behoeve van een nieuw te realiseren 

appartementengebouw. De nieuwe keuken zal op de begane grond van de oorspronkelijke houtzagerij en 

kistenmakerij worden gerealiseerd. Op de tussenverdieping worden o.a. de installaties ondergebracht. De te 

verrichten werkzaamheden zijn onder andere het verwijderen van recent aangebrachte wanden en het plaatsen 

van nieuwe wanden om de nieuwe indeling te realiseren. In het plan is opgenomen om een sparing in de 

oorspronkelijke structuur te vergroten om de doorloop voor de catering te faciliteren. Overige werkzaamheden zijn 

het wijzigen van installaties en de vluchttrap. Er worden een aantal afvoerpijpen en aanzuigroosters op de gestucte 

zijgevel in de steeg gemonteerd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland - deelgebied Noordereiland ten westen van 

de Brugweg)  

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen laten het bestaande ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door een 

verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (linten, puilijsten, noklijsten, daklijsten 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Bouwinitiatieven houden het overheersende beeld van een witte gepleisterde gevel tegen een achtergrond van 

baksteen (Maaskade, Burgemeester Hoffmanplein) tot een bakstenen gevel met witte sierelementen (Prins 

Hendrikkade) in stand. 

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

(vervanging van gevelonderdelen zoals erkers, stenen, ornamenten e.d. conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie bedankt de architect voor zijn toelichting op het planvoorstel. De voorgestelde wijzingen aan de 

gestucte gevel hebben beperkte gevolgen voor de monumentwaarde. De gevel is bij de renovatie in de jaren 

tachtig vrijgekomen doordat een deel van het Hulstkampgebouw en de fabrieksschoorsteen zijn gesloopt. In de 

nieuwe situatie zal de gevel onderdeel uitmaken van de steeg die gaat ontstaan door de te realiseren nieuwbouw. 

De steeg blijft utilitair van karakter zoals in de huidige situatie. Door de komst van de nieuwbouw zullen de 

storende elementen voornamelijk aan het zicht worden onttrokken. Hoewel dit geen formele welstandstoetsing 

betreft, vraagt de commissie zich toch af wat de kwaliteit van de steeg zal zijn als hierop ook verschillende 

installaties uitkomen. Hierbij vraagt de commissie aandacht voor de luchtkwaliteit van de toekomstig aangrenzende 

buitenruimte van de nieuwbouw. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er in de aanvraag voldoende rekening wordt gehouden met de monumentale waarde 

van het rijksmonument. Daarnaast constateert de commissie dat het plan niet strijdig is met de criteria. Zij adviseert 

daarom positief ten aanzien van de afgifte van de omgevingsvergunning. 
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7.7 Binnenwegplein - Lijnbaan 148-150, Centrum (3e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min)  

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig H.H. de Klerk (Voormalig Donnerpand) 

Ontwerp:  Wessel de Jonge Architecten 

Dossier:  OMV.18.12.00434 

 

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 2.2, lid 1 onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de herontwikkeling voor het voormalige meubelmagazijn, 

naar aanleiding van de reactie van de commissie in het verslag d.d. 17 april 2019. Hierbij wordt een studie getoond 

waarbij de vorm van het toe te voegen vluchttrappenhuis is veranderd. Doordat er wordt gekozen voor een 

steektrap wordt de breedte van het trappenhuis op verschillende verdiepingen smaller. Hierdoor blijft de 

ruimtelijkheid rondom de helix groter. De architect noemt hierbij ook een aantal nadelen, de vorm van het 

trappenhuis wordt rommeliger en breder, extra kolommen en stalen liggers zijn nodig om e vloeren op te vangen 

en het trappenhuis steekt verder in de winkelruimte. De architect geeft aan zich te kunnen vinden in het getoonde 

model, maar een voorkeur te hebben voor het eerder gepresenteerde model. 

 

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de afsluitbaarheid van de roltrap buiten. Aan de bovenzijde van de 

roltrap is als aanvulling op de taatsdeuren een camera met bewegingsdetectie, in combinatie met verlichting en 

een geluidssignaal toegevoegd. 

 

Voor de terraspuien wordt een aangepast kozijndetail getoond, waarbij de kozijnen een lekprofiel krijgen wat in 

beeld nauwkeuriger aansluit bij de huidige toestand. Voor de puien aan de balkons wordt voorgesteld om de 

bestaande puien te handhaven en de ontbrekende delen te reconstrueren. 

 

Voor de installaties op het dak wordt een alternatief gepresenteerd waarbij de installaties rondom worden omkleed 

met roosters. De architect geeft aan dat zij van mening is dat dit minder recht doet aan de cultuurhistorische 

waarde van het gebouw, aangezien de opbouw beter zichtbaar zal zijn vanaf het voorplein.  

 

Beleid  

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

Verschijningsvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

- Ingrepen aan de gevel 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, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op zorgvuldige wijze zijn opgepakt. Hoewel de 

architect aangeeft dat er voor het vluchttrappenhuis en voor de installaties op het dak een voorkeur bestaat voor de 

eerder getoonde modellen, geeft de commissie voor beiden aspecten aan dat de nieuw getoonde modellen beter 

aansluiten bij de monumentwaarden van het gebouw en de geldende welstandscriteria. 

 

Ten aanzien van het vluchttrappenhuis wordt aangegeven dat de balans tussen het monument en het toekomstige 

gebruik in alle mogelijke modellen onder spanning zal staan, en de commissie de gekozen positie van het 

trappenhuis een aanvaardbare keuze acht. Wel denkt de commissie dat er in de uitwerking van het nieuw 

getoonde model nog een verbeterslag gemaakt kan worden, waarbij het trappenhuis nog slanker en losser van de 

bestaande structuur vormgegeven kan worden. Hierbij wordt de suggestie meegegeven dat er ruimte te winnen 

valt door de etalage aan de beganegrondpui weg te laten.  

 

Voor wat betreft de installaties op het dak geeft de commissie aan dat het dak goed zichtbaar is vanuit de 

omliggende bebouwing, waardoor het afdekken van de installaties aan de bovenzijde een vereiste blijft.  

 

De aanpassing van de kozijnprofielen, het behoud en de reconstructie van de puien aan de balkons en de 

oplossing voor de opklimbaarheid van het naar buiten stekende bouwdeel komen het voorstel en het behoud van 

de monumentwaarde zeer ten goede. 

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen, en ziet met belangstelling het 

uitgewerkte voorstel tegemoet. De commissie mandateert de werkgroep monumenten om het uitgewerkte voorstel 

te beoordelen. De werkgroep monumenten bestaat uit leden van de commissie met specifieke monumentenkennis.   
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7.8  Voorduin, Hoek van Holland (1e behandeling) (10 min)      

  

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van Nordmole ensemble als gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek van meerdere historische verenigingen tot aanwijzing als gemeentelijk monument 

van de voormalige luchtdoelbatterij Nordmole gelegen in het Voorduin te Hoek van Holland. 

 

Toelichting  

Op 1 maart 2019 hebben meerdere historische verenigingen het verzoek gedaan om het Voorduin te Hoek van 

Holland (inclusief het restaurant ‘Jagershuis’ en waterbunker aan de Badweg 1) aan te wijzen als gemeentelijk 

monument. Doel van de verzoeken is het instandhouden van het ensemble van de stelling ‘Nordmole’ inclusief 

behoud van de bebouwing aan de Badweg 1. 

 

Het Voorduin heeft een lange militaire krijgsgeschiedenis. Hoek van Holland is sinds de aanleg van de Nieuwe 

Waterweg een belangrijk strategisch punt. De verdedigingswerken in het Voorduin zijn opvolgers van het uit 1889 

daterende Fort aan den Hoek van Holland. In het Voorduin bevinden zich kazematten uit het Interbellum, een groot 

aantal bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog, en toevoegingen uit de Koude Oorlog. In iedere nieuwe militaire 

tijdsperiode zijn nieuwe vestingwerken gebouwd en/of hergebruikt. De meeste in het Voorduin gelegen 

verdedigingswerken behoren bij de voormalige en nog compleet in situ zijnde luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ uit de 

Tweede Wereldoorlog. De voormalige batterij bestaat onder meer uit een tankmuur met geschutbunkers, een 

sectie luchtafweer met een diversiteit aan gestandaardiseerde Duitse bunkertypen en een sectie met algemene 

voorzieningen voor opslag en personeel. De luchtdoelbatterij, als onderdeel van de Festung Hoek van Holland, lag 

als een vooruitgeschoven post op de hoek van de Nieuwe Waterweg en de Noordzee en was een belangrijke 

schakel in de Atlantikwall. Vanaf de Koude Oorlog is de permanente vestingbouw in het Voorduin ontmanteld en 

wordt inmiddels grotendeels gebruikt voor recreatieve doeleinden. 

 

Aan de commissie voor Welstand en Monumenten wordt advies gevraagd op het aanwijzingsverzoek op basis van 

een redengevende omschrijving.  

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie geeft aan het verzoek tot het aanwijzen van het bunkerlandschap tot gemeentelijk monument te 

ondersteunen. Zij is van mening dat hier een bijzondere fysieke herinnering ligt aan de krijgsgeschiedenis die in 

betekenis niet alleen van lokaal, maar ook van landelijk belang wordt geacht. Door de combinatie en stapeling van 

verdedigingswerken uit verschillende tijdlagen en de nog volledig aanwezige luchtdoelbatterij Nordmole, bevat dit 

gedeelte van het Voorduin een uniek historisch en landschappelijk karakter die het best bewaard kan blijven op 

basis van de bescherming als gemeentelijk monument. Het bunkerlandschap is van grote meerwaarde en biedt 

kansen voor de verdere ontwikkeling van dit unieke gebied in Hoek van Holland.  

 


