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VERSLAG 

 

VERGADERING  

WOENSDAG 5 JUNI 2019 
 

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

 

 

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

 

  

 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 14:15 

 

5.1  Nijverheidstraat 53, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 14:15 

Omschrijving: Transformatie Van Waningpand  

Ontwerp: IWT  

 Dossier:   OLO 3836969 (conceptaanvraag)  

 

5.2  Heemraadssingel 196, Delfshaven (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 14:45 

Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   BURO BEB 

 Dossier:   OLO 4364085 (conceptaanvraag)  

 

5.3  Coolsingel 75, Centrum (3e behandeling) (20 min) 15:05 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw van appartementen en commerciële ruimte 

 Ontwerp:   Klunder Architecten  

Dossier:   OMV.19.02.00125 

 

PAUZE (5 min) 

 

5.4 Lijnbaan 171, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:30 

Omschrijving: Vernieuwing gevel en aanbrengen hoekaccent 

 Ontwerp:   WDJ Architecten 

 Dossier:   OLO 4417013 (conceptaanvraag)  

 

5.5  Laan van Nieuw Blankenburg, Rozenburg (1e behandeling) (20 min) 15:50 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw 44 woningen 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten 

 Dossier:   OLO 4362897 (conceptaanvraag)  

 

5.6 Wielewaal, Charlois (1e behandeling) (30 min) 16:10 

Omschrijving: Nieuwbouw grondgebonden woningen Wielewaal 

 Ontwerp:   Van Bergen Kolpa Architecten 

 Dossier:   OLO 4294313 (conceptaanvraag)  

  



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 

 

 
2 

 

5.1  Nijverheidstraat 53, Feijenoord (2e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 

 

Omschrijving:  Transformatie Van Waningpand 

Ontwerp:  IWT 

Dossier:  OLO 3836969 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 een aangepast planvoorstel voor de herontwikkeling van het Van Waningpand dat 

beschermd is als rijksmonument maar al lange tijd leeg staat. Ten opzichte van de voorgaande behandeling in de 

commissie is de herontwikkeling in omvang afgenomen en is er niet meer sprake van een collectie van 

verschillende uitbreidingen. Het rijksmonument wordt in het huidige voorstel aan één zijde uitgebreid, wat naast 

een uitbreiding ook de stabilisering is van het rijksmonument. Door de sloop van voormalige belendende 

bebouwing is het monument gaan verzakken en dient deze voor behoud ondersteunt te worden. Er is gekozen om 

de uitbreiding de constructieve ondersteuning van het monument te laten zijn. Het rijksmonument en de beoogde 

uitbreiding worden samen één horecagelegenheid. De uitbreiding is eigentijds van vormgeving en bestaat uit een 

orthogonaal betonraamwerk met meerdere steunberen. Het raster wordt ingevuld met een glazen vliesgevel en 

screens als zonwering. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- 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, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 reageert positief op het planvoorstel, maar vraagt nog aandacht voor de uitwerking van de 

restauratievisie. In een volgende fase dient de visie uitgewerkt te worden tot een restauratie- en funderingsplan. 

Ook vraagt zij aandacht voor de facilitaire functies, zoals opslag van vuilcontainers die nu nog niet zijn opgenomen 

in het plan. Zij acht het mogelijk dat deze in een bijgebouw worden opgenomen als het in uitstraling past bij de 

sfeer van het park. 

 

Voor wat betreft het voorgestelde bouwplan is de commissie verheugd dat de ontwikkeling zich beperkt tot een in 

formaat bescheiden uitbreiding tegen de zijgevel van het rijksmonument. Het rijksmonument behoudt hiermee zijn 

prominente positie en krijgt een overtuigende eigentijdse uitbreiding die het monument letterlijk en figuurlijk 

stabiliseert. De commissie ziet het als een afgerond ensemble, waarbij het monument uitstekend tot zijn recht 

komt. Verdere uitbreidingen zouden de evenwichtigheid van het ensemble tenietdoen. Een eventueel 

ondergeschikt bijgebouw van facilitaire aard, zoals hiervoor omschreven, zou zich kunnen voegen in het ensemble.  

 

Vanuit vorenstaande conclusie doet zij de dringende oproep het te bebouwen en uit te geven terrein te beperken 

tot de nu voorgestelde herontwikkeling bestaande uit het rijksmonument en een uitbreiding tegen één zijgevel. 

Daarmee zou het uit te geven terrein verkleind worden en het resterende deel automatisch weer deel uitmaken van 

het park.  

 

Conclusie  

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van het planvoorstel 

dient zowel sprake te zijn van een restauratie- en funderingsplan voor het monument als passend materiaalgebruik 

en een verfijnde / zorgvuldige detaillering van de uitbreiding zelf en de ingrepen aan het monument. Op deze 

aspecten geldt dan ook een voorbehoud. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.2  Heemraadssingel 196, Delfshaven (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min)  

 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  BURO BEB 

Dossier:  OLO 4364085 (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 een dakopbouw aan de Heemraadssingel 196. Het pand betreft een gemeentelijk 

monument en is gelegen in het beschermd stadsgezicht ‘Heemraadssingel-Mathenesserlaan’. Vanuit het 

bestemmingsplan is een dakopbouw toegestaan. Het ontwerp is een zelfstandig terugliggend volume dat reageert 

op de twee richtingen die in het pand aanwezig zijn. De schil, uitgevoerd in zink, heeft de helling van de 

dakschilden en volgt de richting van de gevelwand van de Robert Fruinstraat. Overhoeks is een glazen uitsnede. 

De glazen gevel in de uitsnede volgt de voorgevel van de Heemraadssingel en is in positie en richting gelijk aan de 

onderliggende beukmaat. De ‘restruimte’ tussen de rand van de schil bij de uitsnede en de glazen gevel is als 

buitenruimte vormgegeven, waarbij het hekwerk de lijn van de schil volgt. Het volume staat op een frame, waardoor 

het los van het monument blijft.  

 

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.  

- 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 

- 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.). 

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.  

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

De commissie merkt op dat er een opbouw wordt voorgesteld voor een prachtig hoekpand dat is beschermd als 

gemeentelijk monument en is gelegen in beschermd stadsgezicht ‘Heemraadssingel-Mathenesserlaan’. Het 

bestemmingsplan biedt echter ruimte voor een extra bouwlaag.  

 

Vanuit het monument en het beschermd stadsgezicht oordeelt de commissie dat de voorgestelde dakopbouw 

ondergeschikt is, doordat deze voldoende vrij blijft van de voor- en zijgevel van het pand. De commissie is van 

mening dat het ontwerp voor de dakopbouw inspeelt op de specifieke ligging en de vorm van het monument. 

Daarnaast is het een duidelijke eigentijdse toevoeging, die terughoudend en ondergeschikt is aan de rijke 

architectuur van het monument. De krachtige vormentaal van de opbouw dient in de uitwerking wel waargemaakt 

te worden.  

 

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de aansluiting op het naastgelegen pand. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de 

voorgestelde afstand aan de voorzijde voldoende is ten opzichte van het voordakschild van het buurpand 

Heemraadssingel 194. Ook wordt aandacht gevraagd voor de positie en de vormgeving van de dakopbouw vanaf 

de zijde van de Robert Fruinstraat.   

 

Conclusie  

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

genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en verfijnde / zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.3  Coolsingel 75, Centrum (3e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw van appartementen en commerciële ruimte 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OMV.19.02.00125 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het uitgewerkte plan 

De architect presenteert het uitgewerkte plan voor de nieuwbouw aan de Coolsingel en reageert op de 

opmerkingen uit het verslag d.d. 5 december 2018. Voor de plint is gekozen om de deuren in de puien naar de 

zijkant te verplaatsen, waardoor deze worden geclusterd en er grote glasvlakken voor een etalage ontstaan.  

 

De architect gaat in op de keuze voor de glazenwasinstallatie. Het type dat eerder was getoond was niet 

toereikend waardoor een veel grotere installatie wordt voorgesteld die over een rails aan de achterzijde van het 

dak heen en weer kan bewegen. Het overige deel van het dak is ingericht met platte installatiebuizen die tot aan de 

dakrand lopen, en een verdere invulling met een groen dak. 

 

De architect toont verschillende details uit het ingediende detailboek. Hierbij wordt toegelicht dat de afwatering van 

het regenwater achter de natuursteen beplating zal doorlopen, waarbij het regenwater aan de onderzijde uit de 

naden zal worden afgewaterd. Voor de onderzijde van de loggia’s en de verspringende volumes in de bovenbouw 

is vanuit geluidstechnische redenen gekozen voor een houten lattenplafond, waarbij de natuurstenen band in een 

dunne lijn de hoek om loopt. De architect toont hierbij de samples van het hout in combinatie met het natuursteen.  

 

Ten slotte gaat de architect in op het ontwerp van de inrichting van de diverse terrassen en daktuinen op het 

gebouw. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

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 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. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerking op de eerder getoonde pui-indeling in de plint op overtuigende wijze is 

opgepakt. Door de grote glasvlakken en de langere granieten plinten is er een passender en royaler beeld 

ontstaan.  

 

Ten opzichte van de verdere uitwerking van het plan heeft de commissie nog enkele opmerkingen: 

- Voor wat betreft de inrichting van het dak is de grote glazenwasinstallatie begrijpelijk. De commissie is echter 

nog niet overtuigd van de inpassing van de overige installaties op het dak. Zij vraagt de architect om in een 

driedimensionaal beeld aan te tonen in hoeverre deze installaties vanuit de omgeving zichtbaar zullen zijn, en 

wat het totaalaanzicht van het dak zal zijn vanuit de hoger gelegen bebouwing in de omgeving. 

- De commissie kan nog niet instemmen met de wijze waarop de onderzijde van de verspringende volumes is 

vormgegeven. Een houten onderzijde van deze volumes is in principe goed mogelijk, echter is de dunne rand 

natuursteen geen consequente uitwerking van de stedenbouwkundige opzet van de verspringende volumes. 

De commissie doet de suggestie om de smalle band natuursteen aan de onderzijde te verbreden tot een dikte 

van de verticale banden, zodat er een overtuigender beeld ontstaat. Ook hier wordt gevraagd om een 

driedimensionaal fragment te tonen waarbij de diktes en naden tussen de verschillende gevelelementen 

zichtbaar worden. 

- De commissie kan goed instemmen met de keuze van het geveldeel waarvan in een vervolgstadium een 

mock-up gemaakt zal worden. Besproken wordt dat een deel waarbij de hoek van de onderzijde van één van 

de verspringende volumes zal worden getoond in combinatie met een deel van een kozijn. Hierbij zullen de 

combinatie van kleur, materiaalafwerking, profilering en grootte van naden ter nadere beoordeling zijn. Ook de 

kleur en afwerking van de luifel in combinatie met de kleur en afwerking van de puien in de plint zullen worden 

voorgelegd. Dit wordt als voorwaarde in het uiteindelijke advies opgenomen. 

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op enkele punten strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie stelt voor dat het secretariaat de gevraagde 

aanvullingen behandelt en het eindvoorstel voorlegt aan de commissie.  
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5.4 Lijnbaan 171, Centrum (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Vernieuwing gevel en aanbrengen hoekaccent 

Ontwerp:  WDJ Architecten 

Dossier:  OLO 4417013 (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 verbouwing van het winkelpand op de hoek van het plein aan de 

Lijnbaan. Voor de kopgevel is in het eerdere plan een positief welstandsadvies afgegeven. Deze zal worden 

aangeheeld als gevolg van het zwevende volume over de Lijnbaan dat wordt gereduceerd tot een dakje. Dit geeft 

aanleiding om het gehele pand van een nieuwe gevel te voorzien, waar een schetsmatig voorstel voor wordt 

getoond. 

 

Aangegeven wordt dat er in 1997 een nieuw volume voor de bestaande gevels rondom het plein is gebouwd, 

waardoor de gevelwanden een eenduidig karakter heeft gekregen. De kopgevels zijn daarbij op de verdiepingen 

gesloten uitgevoerd. Met de verbouwing van het winkelpand ontstaat de kans de kopgevel weer te openen en zal 

er moeten worden gekozen of de eenduidigheid in gevelwanden wordt voortgezet of dat er weer verschillende 

gevelwanden ontstaan. De architect geeft aan een voorkeur voor het laatste te hebben.  

 

Voorgesteld wordt om het winkelpland te voorzien van een glazen plint met een betonnen structuurgevel met grote 

glasvlakken op de verdiepingen, voor zowel de pleingevel als de kopse gevel. Hierbij worden drie opties getoond, 

die te maken hebben met het verschillende eigendom van het bouwdeel aan deze pleinwand. Bij de eerste wordt 

alleen het winkelpand wat in eigendom is van de opdrachtgever getransformeerd. In de tweede optie wordt 

dezelfde gevel doorgetrokken over de gehele gevelwand. Bij de laatste optie wordt bij deze doorgetrokken gevel  

een deel van de plint, dat niet in eigendom is, wat opgetild. 

 

Naast de gevelwijziging wordt een voorstel voor een kunstwerk op het gebouw, op de hoek aan de Lijnbaan 

gepresenteerd. Dit kunstwerk refereert aan een reclameobject dat in de jaren ’70 schuin tegenover het winkelpand 

aanwezig was, en bestaat uit een vierkant volume dat is opgetild vanaf het dak door een ronde kolom in het 

midden. Het doel van het kunstwerk is het tonen van de geschiedenis van de Lijnbaan en als accent voor het 

winkelpand zelf.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

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 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 

- 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). 
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- 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). 

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

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

 

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

De commissie geeft aan zij in principe goed kan instemmen met het loslaten van de gelijke gevelwanden rondom 

het plein. De schetsmatige opzet van het deel met een glazen plint en een betonnen structuurgevel met riante 

glasvlakken is goed passend bij de overige delen van de Lijnbaan. Ook komt het openen van de bovenzijde van de 

kopgevel het winkelpand ten goede. De commissie is echter wel van mening dat de nieuwe gevelstructuur over de 

volle breedte van de zuidgevel aan het plein zal moeten worden doorgezet, zonder verspringing in de hoogte van 

een deel van de plint. De continue structuur, van een doorlopende plint en bovenbouw voor de verschillende 

winkels langs, is een zeer kenmerkend karakter van de Lijnbaan die behouden dient te blijven. 

 

De commissie kan niet instemmen met het voorstel voor een kunstwerk of reclameobject op het dak van het 

winkelpand. Doordat de gevel wordt vernieuwd met grote en zichtbare glasvlakken in de bovenbouw wordt er reeds 

een fraai accent op de hoek gegenereerd, met voldoende zicht vanaf de Lijnbaan. Het kunstwerk ontkracht juist het 

eenduidige gevelbeeld dat gepresenteerd wordt. Daarnaast zal het kunstwerk te veel concurreren met de 

monumentale plataan en de poort van het voormalige Coolsingelziekenhuis op het plein.  

 

Conclusie  

De commissie reageert positief op een deel van de getoonde opties, maar vraagt aandacht voor de hierboven 

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

antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen 

positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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5.5  Laan van Nieuw Blankenburg, Rozenburg (1e behandeling) (20 min)     

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 44 woningen  

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OLO 4362897 (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 vervangende nieuwbouw van 44 galerij-appartementen. De twee 

haakvormige bouwblokken staan op dezelfde positie als de oorspronkelijke bebouwing. Ieder bouwblok bestaat uit 

twee bouwdelen, één van twee lagen en één van drie bouwlagen. De bouwdelen zijn aan elkaar gekoppeld door 

een entreegebouw in de oksel met de entree aan de buitenhoek. Het trappenhuis met lift vormt een verticaal 

accent. De galerijen liggen aan de buitenzijde van de haak. Aan de binnenzijde van de haak worden de gevels 

verticaal geleed door metselwerk stroken met ramen en iets lagere stroken met balkons en gevelpuien. Aan de 

buitenzijde is deze verticale geleding doorgezet maar lopen de galerijen ervoor langs. De verticale ritmiek wordt 

hier aan de buitenzijde van de galerijen nog geaccentueerd door luifels die worden ondersteund door slanke 

kolommen die voor de galerijen naar beneden lopen. 

 

De gevels worden voorgesteld in rood genuanceerd metselwerk met aan de bovenzijde rollagen in verticaal 

metselwerk. 

 

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. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 
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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 constateert dat dit een lastige vernieuwings- én verdichtingsopgave is. De locatie bevindt zich aan 

het einde van een historisch lint, in een naoorlogs tuindorp gebied met een dorps karakter, naast een groot 

stempel- en strokenbouw gebied.  

 

De commissie merkt op dat in de oorspronkelijke bebouwing aansluiting en samenhang werd gezocht met de oude 

dorpskern en naastgelegen kerk. De nieuwbouw sluit echter meer aan op de stempel- en stroken architectuur 

waardoor de oorspronkelijke vanzelfsprekende samenhang met de dorpskern ontbreekt. De nieuwe bebouwing is 

door de extra laag en het platte dak in volume toegenomen. Het grotere volume wordt nog manifester door de 

geaccentueerde verticaliteit en de prominent aanwezige galerijen.  

 

Op het platte vlak van het maaiveld staat de nieuwbouw qua schaal en positie goed op de locatie maar in de derde 

dimensie sluiten de bouwvolumes in maat en schaal niet aan op de omgeving. De commissie doet de suggestie dat 

een uitwerking met een meer horizontale geleding en met aandacht voor het daklandschap oplossing kan bieden. 

Ook het beter aan sluiten op de karakteristieken van een tuindorp en een meer ambachtelijke detaillering kan het 

‘verkleinen van de schaal’ ondersteunen. Bijvoorbeeld zoals dat in de oorspronkelijke bebouwing, met de galerij 

binnen de gevel, het geval is. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor een duidelijk onderscheid tussen privé en 

openbare ruimte, met groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

 

Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor de gesloten bergingsgevels. De dichte bergingsgevels zijn 

ongewenst, en beganegrondgevels aan de openbare ruimte dienen een bij de situatie passende openheid te 

hebben.  

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor bovenstaande opmerkingen, en ziet graag een herziend plan op basis van de 

gemaakte opmerkingen tegemoet. Op een overeenkomstige definitieve aanvraag omgevingsvergunning zal de 

commissie het bestuur vooralsnog negatief adviseren. 
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5.6  Wielewaal, Charlois (1e behandeling)        

 

Omschrijving:  Nieuwbouw grondgebonden woningen Wielewaal 

Ontwerp:  Van Bergen Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 4294313 (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 vervangende nieuwbouw van de Wielewaalwoningen. De 

conceptaanvraag betreft het basisvoorstel voor de gehele structuur van de nieuwe Wielewaal. Het totaalplan wordt 

in fasen gerealiseerd en per deelfase zal een aparte omgevingsvergunning worden aangevraagd.  

 

Het plan bestaat uit lange gebogen straten die de oorspronkelijke structuur volgen. Bestaande volwassen bomen 

blijven zo veel mogelijk behouden. De straatwanden bestaan uit korte rijen woningen die ten opzichte van elkaar in 

rooilijn verspringen maar ook per rijtje een ander woningtype en kennen. Alle woningen hebben een voortuin. Het 

plan kent ook twee appartementengebouwen. Deze zijn nog niet nader uitgewerkt. Parkeren gebeurt op het 

binnenterrein aan de achterzijde van de woningen. 

 

Eenheid in de verscheidenheid wordt bereikt door een repetitie van herkenbare elementen, materialen, kleuren en 

groen. Bijvoorbeeld door het ritme van vierkante ramen dat ook in de oorspronkelijke Wielewaal zichtbaar was. De 

woningen hebben een gebogen dak met een nokvorst van PV-panelen en dakkapellen met ook een gebogen dak. 

Met veel groen wordt een lommerrijke omgeving gerealiseerd. Het merendeel van de woningen wordt voorzien van 

een verbijzondering zoals een rozengevel, rozenluifel of rozenpergola. De voortuinen worden afgescheiden van 

openbaar gebied door lage hagen en sierlijk vormgegeven tuinpoortjes. 

 

De gevels worden voorgesteld in rood-oranje Vogelensangh metselwerk met een lichte voeg. De daken krijgen 

rood-oranje vlakke keramische pannen die de ronding van het gebogen dak accentueren. Goten, waterslagen en 

hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in aluminium. De dakkapellen hebben een gevelbekleding van 

cementgebonden beplating dat wordt gekeimd in dezelfde kleur als het dak. Alle hekwerken en poorten worden 

uitgevoerd als typisch Wielewaalse sierhekwerken. De bergingen zijn vormgegeven als strakke zwarte houten 

volumes met een schuin dak waarop optioneel pv-panelen geplaatst kunnen worden. 

 

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.  
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- 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.  

- 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 reageert positief op het consciëntieus uitgewerkte conceptplan. Zij uit haar waardering voor de 

zorgvuldigheid waarmee het plan tot op detailniveau ambitieus is uitgewerkt. De commissie merkt echter wel op dat 

de strakke donkere bergingen uit de toon vallen ten opzichte van het verder zo vrolijke, luchtige plan. Bovendien is 

de kleurstelling niet passend bij de gekozen kleurenwaaier.  

 

De commissie vraagt om de garantie dat de getoonde kwaliteit in de uitwerking wordt gecontinueerd en vast wordt 

gehouden. Om die ambitie en kwaliteit te garanderen wordt geadviseerd de architect Evert Kolpa en de supervisors 

Endry van Velsen en Anneke Nauta te betrekken bij het vervolgtraject. 

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag. Zij vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en aanbevelingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van 

passend materiaalgebruik en verfijnde detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien.  

 


