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VERSLAG 

 

VERGADERING  

WOENSDAG 17 JULI 2019 
 

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

 

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

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:10 

 

6.1  Kruiskade 62-90, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:10 

Omschrijving: Crystal House: Transformatie 

 Ontwerp:   Kaan Architecten 

 Dossier:   OLO 4489683 (conceptaanvraag)  

 

6.2  Vierhavensstraat 38-42, Delfshaven (3e behandeling) (rijksmonument) (20 min) 15:30 

Omschrijving: HaKa-gebouw: Herbestemming 

 Ontwerp:   WDJ Architecten  

Dossier:   OMV.19.04.00483 

 

6.3  Kruiskade 12, Centrum (4e behandeling) (20 min) 15:50 

Omschrijving: Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp: Knevel Architecten & Walraad Architecten 

 Dossier:   OLO 3755363 (conceptaanvraag)  

 

6.4  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument) (20 min) 16:10 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp: Personal Architecture 

Dossier:   OLO 4249151 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Noordsingel 250, Noord (1e behandeling) (20 min) 16:30 

Omschrijving: Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw huurappartementen  

 Ontwerp:   Paul de Ruiter Architects 

 Dossier:   OLO 4510171 (conceptaanvraag) 

 

6.6  Zestienhovensekade 162, Overschie (1e behandeling) (20 min) 17:00 

Omschrijving: De Schiewerf: Herontwikkeling en nieuwbouw 39 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   Meerveld Architectuur 

 Dossier:   OMV.19.06.00220 

 

6.7  Blaak 20-24, Centrum (2e behandeling) (20 min) 17:20 

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

Ontwerp:   UNStudio 

Dossier:   OLO 3677101 (conceptaanvraag) 

 

6.8 Laan op Zuid, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 17:40 

Omschrijving: Remisehof fase 2: Nieuwbouw woningen Parkstad  

 Ontwerp:   Powerhouse Company  

Dossier:   OLO 4530389 (conceptaanvraag) 
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6.9  Parkstad Blok S, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 18:00 

Omschrijving: Nieuwbouw 137 woningen  

 Ontwerp:   Levs Architecten 

 Dossier:   OLO 4524513 (conceptaanvraag) 

 

6.10  Boezemstraat 17-37, Kralingen-Crooswijk (2e behandeling) (20 min) 18:20 

Omschrijving: Tamboer I: Nieuwbouw 35 woningen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OLO 4141965 (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 

 

 
3 

 

6.1  Kruiskade 62-90, Centrum (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Crystal House: Transformatie 

Ontwerp:  Kaan Architecten 

Dossier:  OLO 4489683 (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 verbouw van het bestaande ‘Crystal House’. Het pand is in het verleden 

al meerdere malen gewijzigd en zal worden herbestemd naar hotel, kantoor en winkels. Het pand wijzigt in volume 

en in vormgeving. De huidige cirkelvormige beganegrondgevel wordt recht en de niet bebouwde hoeken op de 

verdieping worden uitgevuld. Het geheel wordt getransformeerd naar een orthogonale massaopbouw en 

vormgegeven in één architectuurtaal. Het gevelontwerp bestaat uit een glazen vliesgevel op de begane grond en 

daarboven een natuurstenen grid met bronzen vensters als invulling. Het pand wordt uitgebreid met een paviljoen 

en een dakterras. Het rank uitkragende dak van het paviljoen wordt voorzien van zonnepanelen. Langs de 

bestaande dakrand van het basis volume komt een doorgaande plantenbak met aan de binnenzijde een glazen 

balustrade. De terugliggende dakopbouw bestaat uit een glazen gevel met een zwart metalen uitkragend dak. 

 

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.).  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

- 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.  
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- 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 geeft aan dat de beoogde transformatie de orthogonale opzet van het lijnbaan ensemble ten goede 

komt. De samenhang binnen het ensemble wordt met de gewijzigde massaopbouw hersteld. Het gevelontwerp is 

overtuigend en het voorgestelde materiaalgebruik is in overeenstemming met de hoge centrumambities. Het 

nieuwe ontwerp maakt ook de expeditiestraat aangenamer doordat de achtergevel veel opener gemaakt wordt. Het 

dakterras met het paviljoen is een overtuigende aanvulling. De commissie reageert positief op het ontwerpvoorstel 

en kijkt uit naar een zorgvuldige en hoogwaardige uitwerking van het plan. Zij vraagt hierbij ook aandacht voor de 

installaties en verlangt dat deze netjes worden ingepast en aan het zicht worden onttrokken. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op positief op de ingediende conceptaanvraag. In de nadere uitwerking van het plan dient 

sprake te zijn van een passende detaillering. De nadere uitwerking in de vorm van een definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoet gezien. 
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6.2  Vierhavensstraat 38-42, Delfshaven (3e behandeling) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  HaKa-gebouw: Herbestemming 

Ontwerp:  WDJ Architecten 

Dossier:  OMV.19.04.00483 

 

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 

De architect presenteert de uitwerking van de herbestemming van het HaKa-gebouw. Er is destijds door de 

commissie op hoofdlijnen positief gereageerd op de conceptaanvraag met een aantal vragen en aandachtspunten.  

 

De uitwerking van het plan heeft geleid tot een paar planaanpassingen, waaronder het gevelpakket aan de 

buitenzijde van het gebouw dat in dikte is toegenomen. Het totale pakket is van twee naar zeven centimeter 

gegaan. De oppervlaktelaag is gelijk gebleven. Ten gevolge van de toename van het gevelpakket wordt 

voorgesteld alle bestaande vensters te vervangen en naar voren te plaatsen, zodat de neggemaat gelijk blijft aan 

de bestaande situatie. De hoofdindeling blijft gelijk, maar het formaat en het draaisysteem van de ramen wijzigen. 

De kozijnprofilering is in aanzicht en reliëf gebaseerd op het origineel. De aansluiting op de niet na te isoleren 

begane grond gevel en het centraal gelegen verticale trappenhuis wordt gedaan door de oppervlaktelaag de hoek 

om te zetten, waardoor er verspringingen in de gevel ontstaan.   

 

Het bandraam is in detaillering verder uitgewerkt. Er zal een proefopstelling worden gemaakt van een 

verdiepingshoge geveluitsnede van de fabrieksvleugel. In de proefopstelling worden de toplaag van de gevel, het 

bandraam met frid en het nieuwe venster ter vervanging van het bestaande venster beoordeeld.  

 

De dakopbouwen zijn in materiaalgebruik en detaillering uitgewerkt. De dakopbouw boven de kantoorvleugel is van 

glas met stalen kokers aan de binnenzijde en krijgt een schuin oplopende dakrand. Het dakpaviljoen op de 

fabrieksvleugel bestaat uit een geprofileerde metaalplaat met gevelopeningen.  

 

In relatie tot het nieuwe gebruik geeft de architect aan de voormalige doorgang te willen afsluiten met aan 

weerszijde een nieuwe pui. De voormalige doorgang ontsluit de verschillende functies. De openingen in de wanden 

van de poort worden hiertoe vergroot. De afwerking van het interieur van het voormalige kantoor en de fabriek blijft 

behouden en wordt waar nodig hersteld. De te maken verhoogde vloer in de fabriek is bij de planuitwerking in 

oppervlak verkleind door deze aan de uiteinden in te korten. De paternosterlift blijft behouden en de nieuwe liften 

komen in de bestaande silo’s. 

 

Op en tegen het gebouw komt in totaal vier keer de naam van het gebouw. Er is een landschapsontwerp gemaakt 

voor de inrichting van het terrein, waarbij het behoud en het zichtbaar houden van de kademuur in de gedempte 

binnenhaven als ontwerpuitgangspunt is genomen. Nieuw ten opzichte van de conceptaanvraag is de 

herbestemming van het bijgebouw. Deze zal gebuikt worden als fietsenstalling en horeca.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur en Monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- 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.  

- 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). 

- 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. 

Reclame 

- 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 ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie complimenteert de architect voor de zorg en aandacht voor het monumentale gebouw en het 

vakmanschap dat wordt ingezet om het markante HaKa-gebouw langs de Vierambachtsstraat weer bruikbaar te 

maken voor de toekomst. Het karakter van zowel het interieur van de kantoor- als de fabrieksvleugel blijven op een 

overtuigende manier in stand en de wandafwerking van de kantoorvleugel wordt op passende wijze hersteld. 

Gunstig voor de ruimtelijke beleving is het verkleinen van het vloeroppervlak van de nieuw te maken verhoogde 

vloer in de fabrieksvleugel.  De commissie vindt het positief dat het behoud van de paternosterlift een gegeven is 

geworden. Het landschapsplan is beoordeeld vanuit de monumentwaarden, waarbij het opnieuw betekenis geven 

aan de bestaande kade en muur goed is opgepakt.   

 

De commissie vraagt nog nadere aandacht voor de volgende punten: 

- Gevelpakket: Het aan de buitenzijde isoleren van het gebouw is begrijpelijk aangezien de huidige 

oppervlaktelaag dermate slecht is dat gevelherstel noodzakelijk is. Een nieuw gevelpakket van zeven 

centimeter vraagt echter om een overtuigender ontwerpdetail voor de overgangen naar de ongeïsoleerde 

delen van de gevel. De detaillering dient duurzaam en technisch haalbaar te zijn en dient beter te passen bij 

het karakter van het gebouw.  

- Kozijnvervanging: Ten gevolge van het dikkere gevelpakket wordt nu voorgesteld de kozijnen te vervangen en 

de bestaande penanten te herplaatsen in de nieuwe positie. De commissie mist nog een onderbouwing voor 

het vervangen van de kozijnen en het onderzoek naar in hoeverre het authentieke kozijnen betreft. Ook voor 

het herplaatsen van de penanten wordt nog een omschrijving van een restauratieve uitvoering gemist. Zonder 

deze onderbouwing kan zij niet instemmen met het vervangen van de bestaande kozijnen. Mocht er een 

overtuigende onderbouwing gegeven worden dan geldt met betrekking tot de nieuwe kozijnen dat beeldherstel 

wordt verlangd. De nieuwe onderverdeling van de kozijnen zou even neutraal moeten zijn als de bestaande 

indeling. In het voorstel tekenen de bewegende delen zich te sterk af. 

- Bandraam: De commissie uit haar twijfels over het voorgestelde profiel aan de onder- en de bovenzijde van 

het glas. Zij is er nog niet van overtuigd dat deze detaillering de optimale abstractie van het bandraam in het 

gevelvlak geeft. Daarnaast is er de vraag of het profiel vervuiling tegengaat of juist in de hand werkt. Er geldt 

een hoge bewijslast voor de mock-up, waar naast het beoordelen van het frid ook de hiervoor genoemde 

punten positief beantwoord dienen te worden.   
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- Proefopstelling: De commissie verlangt een proefopstelling in situ om de toplaag van de gevel, het bandraam 

en het eventuele nieuwe venster ter vervanging van de bestaand toestand te beoordelen.  

- Entree: De entreepuien in de voormalige doorgang zijn akkoord. Wel wordt opgemerkt dat de te maken 

openingen in de wanden van de doorgang te fors van formaat zijn. Dit leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor 

het karakter van de doorgang en het authentieke tegelwerk dat nog aanwezig is.  

- Opbouwen: Ten aanzien van de glazen opbouw op de kantoorvleugel wordt opgemerkt dat de hoge mate van 

abstractie niet wordt waargemaakt in de technische detaillering. De glazigheid en strakheid van de gevel komt 

onvoldoende tot zijn recht en de dakrand tekent zich te veel af door deze schuin op te laten lopen. De 

commissie is nog niet akkoord met deze uitwerking. Het dakpaviljoen op de fabrieksvleugel is wel overtuigend 

uitgewerkt. 

- Bijgebouw: De commissie is positief over het betrekken van het bijgebouw bij de herbestemming van het 

HaKa-gebouw. Wel vraagt de commissie een restauratieplan voor het bijgebouw op te stellen en het 

verwijderen van de toiletgroep te heroverwegen door de containerruimte anders in te passen. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er in de aanvraag omgevingsvergunning op een aantal punten nog in onvoldoende 

mate rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het rijksmonument. De commissie vraagt 

aandacht voor deze punten en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. Vooralsnog adviseert zij 

het bestuur negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.  
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6.3  Kruiskade 12, Centrum (4e behandeling) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp:  Knevel Architecten & Walraad Architecten 

Dossier:  OLO 3755363 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 3 april 2019 presenteren de architecten gezamenlijk de 

aanpak en uitbreiding voor Grand Hotel Central. Er wordt aangegeven dat een zuivere reconstructie van de 

plintgevel niet mogelijk is vanwege het verhoogde straatniveau. De reconstructie wordt gebaseerd op beeldherstel, 

waarbij de borstwering wordt teruggebracht. De borstwering komt door het gewijzigde straatpeil hoger te liggen. 

Het venster erboven zal daardoor in hoogte niet gelijk zijn aan het origineel. De vroegere vensters in de 

borstwering worden vervangen door blindnissen vanwege de achterliggende beganegrondvloer. Uit destructief 

onderzoek is naar voren gekomen dat de gevel bestaat uit hardsteen. De reclame uit 1938 wordt weer 

teruggebracht.  

 

Met betrekking tot het hergebruik van interieuronderdelen krijgt de voormalige afwerking van de lobby een nieuwe 

plek in het gebouw. Omdat de afmeting van de ruimte niet overeenkomt met de voormalige lobby zullen er panelen 

worden bijgemaakt. De kelder is nog niet meegenomen in deze ontwikkeling en zal later volgen.   

 

Voor de toren is het programma ter hoogte van het terras op het dak van Grand Hotel Central gewijzigd naar 

algemeen publiek gebruik. Hierdoor is de relatie tussen het terras en het programma versterkt. Het percentage glas 

is zowel in het raster van de toren als de tussenlaag toegenomen. Het raster is verder uitgewerkt en er is zorg 

besteed aan het gelijk houden van het formaat van het kader ter plaatse van de bovenste verdieping. Verder wordt 

er een dakaanzicht en een nachtbeeld van de toren voorgelegd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrumgebied 

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.).  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op het initiatief de gevel van Hotel Grand Central naar oorspronkelijk ontwerp terug 

te brengen en vindt het voorstel tot aan de plintgevel overtuigend. Het terugbrengen van de reclame uit 1938 wordt 

gewaardeerd. Voor wat betreft de hoogbouw reageert de commissie positief op de stedelijke inpassing. De 

compositie van de volumes en de restauratie van de bestaande voorgevel maakt dat de onderbouw deel blijft 

uitmaken van de stedelijke laag. De hoogbouw reageert middels een insnoering en een gedraaide richting passend 

op de grotere schaal van de stad. De eerdere vragen over de openheid van het gevelraster en de inrichting van het 

dak zijn overtuigend opgepakt, met een voorbehoud op de nadere uitwerking ervan. De commissie vraagt nog 

nadere aandacht voor de volgende opmerkingen: 

 

- Gevelherstel Hotel Grand Central: De commissie merkt op dat in de plint de verhouding tussen de borstwering 

en het erboven gelegen venster nog niet overtuigend is. De oorspronkelijke staande verhouding van het 

venster gaat verloren door de hoogte van de oorspronkelijke borstwering aan te houden. De commissie vraagt 

nader te onderzoeken wat de juiste verhouding is tussen deze twee elementen om zo recht te doen aan het 

oorspronkelijk rijzige venster.  

- Interieur: De commissie reageert positief op het hergebruiken van de afwerking van de voormalige lobby, en 

op de plek die hiervoor ius gekozen. Wel vraagt zij aandacht voor de relatie tussen de lobby en de overige 

inrichting van de begane grond. Het hergebruikte interieur zal samen met het nieuwe interieur een begrijpelijk 

geheel moeten worden. 

- Gevelontwerp van de toren: De commissie merkt op dat zij in de uitwerking van de gevel de kwaliteit en 

verfijndheid van de voorbeeldprojecten uit de presentatie mist. Een zekere gelaagdheid, diepte en reliëf is hier 

nog onvoldoende aanwezig.  

- Tussenlaag: De commissie reageert positief op het publieke programma op de tussenlaag. Het is een 

meerwaarde voor de stad en het dakterras krijgt betekenis. De toegenomen gevelopeningen versterken de 

relatie tussen het programma en het terras. De commissie vraag zich echter af of de tussenlaag niet nog 

overtuigender wordt wanneer deze volledig in glas zal worden uitgevoerd. 
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Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.4  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp:  Personal Architecture 

Dossier:  OLO 4249151 (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 aangepaste plan 

De architect geeft aan dat er een nieuwe waardenstelling wordt gemaakt voor de verschillende tijdslagen van het 

voormalige pakhuizencomplex. Hoewel dit rapport nog opgesteld moet worden anticipeert het aangepaste 

planvoorstel op het behouden van de hellingbanen, de portiersloge en de entree. De hellingbaan naar het lagere 

niveau wordt in het huidige planvoorstel nog wel geprogrammeerd. Er wordt gedacht aan een koffie- of 

bierbrouwerij, waarbij de portiersloge als proeflokaal kan worden gebruikt. Voor het creëren van zitgelegenheid 

komen er over de volle breedte van de hellingbaan oplopende houten vloervelden. De naastgelegen hellingbaan 

naar het hogere niveau wordt langs de kolommenrij voorzien van flauw oplopende houten treden. Er wordt 

voorgesteld het stalen portaal te schilderen in een kleur die aansluit op het natuursteen. De vides in de 

binnenstraat zijn ten opzichte van voorgaand voorstel verkleind en rond van vormgeving geworden. De nieuwe 

vloeren krijgen een eigentijdse vormgeving en worden los gehouden van de wanden en kolommen. De aanpak van 

de pakhuizen, het dak en de verschillende dakkappen is ongewijzigd gebleven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepsvaartkwartier) 

 

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 

- 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.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme word veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (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. 

- 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 plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing . 

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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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan (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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking. 

Hoewel de commissie positief tegenover het initiatief staat om dit bijzondere voormalige pakhuizencomplex te 

revitaliseren met een interessant programmaconcept, mist zij de onderbouwing vanuit het monument. In het 

huidige planvoorstel is het idee leidend en niet het monument. De commissie herhaalt haar verzoek uit de 

voorgaande reactie een restauratiearchitect aan het ontwerpteam toe te voegen en het monument centraal te 

stellen bij de revitalisatie van dit bijzondere pakhuizencomplex.  

 

De commissie beveelt aan dat het proces opnieuw wordt gestart en dat er op basis van een cultuurhistorische 

analyse, waarin de fysieke elementen en het karakter van het gebouw worden omschreven, 

ontwerpuitgangspunten worden opgesteld. Er dient vanuit deze analyse een verhaal te worden opgebouwd waar 

de commissie in wordt meegenomen. Het moet gaan om een integraal ontwerp waar het karakter van het gebouw 

leidend is. De impact van de ingrepen moet hierbij worden doorgrond, waaronder de implicaties van bijvoorbeeld 

een zwembad of het maken van vides in een troggengewelfvloer. Ook de installaties die nodig zijn voor het 

programma dienen onderdeel uit te maken van het ontwerp. 

 

Conclusie 

De commissie acht het initiatief kansrijk, maar verlangt eerst een overtuigende cultuurhistorische analyse van 

waaruit de ontwerpuitgangspunten worden opgesteld. De commissie mandateert de werkgroep monumenten, 

bestaande uit commissieleden met specifieke monumentenkennis, om te beoordelen of de ontwerpuitgangspunten 

voldoende zijn gebaseerd op de kernkwaliteiten van het monument. Na overeenstemming van deze 

uitgangspunten ziet de commissie met belangstelling een verder uitgewerkt conceptvoorstel tegemoet. 
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6.5  Noordsingel 250, Noord (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw huurappartementen 

Ontwerp:  Paul de Ruiter Architects 

Dossier:  OLO 4510171 (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 sloop van een kantoorpand en het naastgelegen woongebouw aan de 

Noordsingel, voor de nieuwbouw van een appartementenblok. Het nieuwe volume wordt zeven lagen hoog, 

waarvan de bovenste twee verdieping wat verder terug liggen. Op de begane grond zijn maisonnettes gesitueerd 

met een eigen entree aan de straat. Op de bovenliggende lagen bevinden zich appartementen met een corridor 

ontsluiting. 

 

De hoofdentree naar de appartementen bevindt zich aan de Noordsingel nabij de tramhalte. De ingang naar het 

parkeerterrein en fietsparkeren op het achterterrein ligt aan de Heemsteestraat. De begane grond heeft een extra 

hoge verdiepingshoogte. Het bouwvolume is visueel opgedeeld in drie delen die zich van elkaar onderscheiden 

door kleur en een verschil in raamopeningen. De hoek heeft het grootse volume met een strak ritme van grote 

puien. De gevels worden voorgesteld in een steenachtig materiaal in twee verschillende kleuren. De kozijnen en 

het zetwerk worden in geadoniseerd aluminium in parelmoer grijs voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Waterproject) 

 

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. 

- 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.). 

- 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. 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een herontwikkeling naar wonen op deze locatie op zich een positief initiatief is. Zij 

merkt echter op dat het voorstel zich zeer moeizaam verhoudt tot de welstandscriteria en de karakteristieken van 

de bebouwing aan de Noordsingel. De maat en de schaal van het volume, en ook de expressie van de gevels 

zorgen voor een te groot contrast met de omliggende bebouwing en het karakter van het beschermd stadsgezicht.  

 

De verhouding tussen eenheid en parcellering van het volume is uit balans. Het nieuwe volume is te zwaar en te 

weinig opgedeeld om goed te landen in de omgeving. Een variatie in hoogte is aan de Noordsingel wel 

voorstelbaar, echter is de nu voorgestelde stap te abrupt en te fors.  

 

Wat betreft de verschijningsvorm mist de commissie de plasticiteit en verfijning passend bij de omgeving. De naar 

buiten stekende balkons zijn niet ondergeschikt aan de hoofdmassa en de straathoek wordt niet verbijzonderd. 

Ook het gevelontwerp overtuigt de commissie niet doordat de voor het gebied kenmerkende verwevenheid van 

verticaal en horizontaal ontbreekt, en de materialen en kleuren te weinig zijn afgestemd op de omgeving. 

 

De commissie constateert dat het voorstel niet past binnen de criteria. De commissie vraagt de architect om het 

volume en de uitwerking beter aan te laten sluiten op bij de bebouwing aan de Noordsingel. Daarbij wordt de 

tevens vraag gesteld of het programma niet te overladen is en of de gekozen woningtypologie hier op haar plek is.  

 

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 worden.  
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6.6  Zestienhovensekade 162, Overschie (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  De Schiewerf: Herontwikkeling en nieuwbouw 39 eengezinswoningen 

Ontwerp:  Meerveld Architectuur 

Dossier:  OMV.19.06.00220 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de herontwikkeling van de locatie van een oude glasfabriek aan de 

Rotterdamse Schie. Het voorstel is om de locatie 39 woningen rond een parkeerhof te realiseren. De bebouwing is 

opgedeeld in korte rijtjes van 3 tot 10 woningen in maximaal 3 lagen, zoals in de omgeving veel voorkomt. Twee 

rijtjes ‘lintbebouwing’ van twee lagen met een derde laag in de kap, vormen een nieuwe straatwand aan de 

Zestienhovensekade. Daarachter liggen twee rijen woningen van drie lagen, met de voorzijde aan het hof en de 

achtertuinen aan het water. Een derde kleiner rijtje van drie woningen staat solitair op het meest smalle deel van de 

locatie en krijgt een wat meer industrieel karakter met een zaagtand-dak.  

 

Op twee plekken worden afwijkende woningen voorgesteld; een brugwachterswoning aan de waterzijde naast de 

mogelijke aanlanding van een nieuwe fietsbrug over de Rotterdamse Schie en een poortwachterswoning aan de 

Zestienhovensekade naast de hoofentree naar het binnenterrein. De rijwoningen zijn onderverdeeld in 

verschillende typen met ieder een eigen baksteenkleur, gevelindeling, en dak-beëindiging. Restanten van de 

travertin gevelbekleding van de oorspronkelijke bebouwing worden hergebruikt om accenten en verbijzonderingen 

in de gevels te realiseren. De detaillering is ambachtelijk. 

 

Nog niet zeker is of er over de locatie een nieuwe langzaam verkeersroute met een brug wordt gerealiseerd. Deze 

route kan een extra verbinding maken met het fietspad naar de binnenstad aan de overzijde van de Rotterdamse 

Schie.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

- 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. 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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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. 

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie merkt op dat een herontwikkeling naar wonen goed voorstelbaar is op de locatie. De commissie is 

echter nog niet overtuigt van de totale opzet van het plan en de ruimtelijke inpassing. Het plan hinkt nog op twee 

gedachten die voortkomen uit het wel of niet aanleggen van een langzaamverkeersroute inclusief een fietsbrug. 

Ook de keuze voor een privaat of een openbaar binnengebied is nog niet gemaakt wat nog leesbaar is in het plan. 

Daarbij mist het binnenterrein kwaliteit door de grote hoeveelheid aan parkeerplaatsen. De commissie vraagt de 

architect om een stap terug te doen in het ontwerp en in overleg met stedenbouw duidelijke keuzes voor de 

stedenbouwkundige inpassing te maken, en de uitwerking daar op logische wijze uit te laten volgen. Het plan dient 

zo ontworpen te worden dat de eventuele komst van de brug het gehele plan sterker zal maken. 

 

Wat betreft de architectonische uitwerking merkt de commissie op dat de keuze voor verschillende typen woningen 

op zich passend is bij het afwisselende karakter van het gebied. De wijze waarop dit is uitgewerkt is echter nog niet 

overtuigend. De woningen aan de Zestienhovensekade ogen ondanks de verschillen die per woning worden 

gemaakt zeer seriematig. De woningen aan het water missen een passende relatie met het water, terwijl deze 

kwaliteit juist benut kan worden. Hierbij wordt tevens aandacht gevraagd voor de ongelukkige positie van de 

voorgestelde bergingen aan het water. De keuze om enkele specials toe te voegen aan het plan is op zich 

voorstelbaar, deze dienen echter op de juiste plek te worden gesitueerd en overtuigender te worden verbijzonderd. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria, en dat er op 

stedenbouwkundig niveau duidelijkere keuzes dienen te worden gemaakt voordat het plan beoordeeld kan worden. 

Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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6.7  Blaak 20-24, Centrum (2e behandeling) 

 

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

Ontwerp:  UNStudio 

Dossier:  OLO 3677101 (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 architecten presenteren gezamenlijk een aangepast plan voor de nieuwbouw van twee torens op een plint, naar 

aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag d.d. 6 maart 2019. Aan de hand van twee 

opmerkingen van de commissie met betrekking tot de entree aan de Blaak en de begane grond van de Molstraat 

presenteert de architect het gewijzigde plan. De resterende punten van de commissie worden op een later moment 

opgepakt en beantwoord. 

 

De entree aan de Blaak is vergroot door deze over een hoogte van twee lagen uit het plintvolume te snijden, 

waardoor het hoge atrium ook aan de buitenzijde aan de Blaak ervaarbaar is en ook de leesbaarheid van de 

Rotterdamse laag behouden blijft. De concentratie van utilitaire functies en -uitgangen aan de Molstraat is 

programmatisch geoptimaliseerd waardoor er in de plint aanzienlijk meer ruimte is ontstaan voor transparante 

gevels en levendige functies zoals winkels en horeca. De entree naar de fietsenkelder is opener en transparanter 

gemaakt, en de open hoeken van de plint zijn royaler geworden. 

 

In overleg met de gemeente wordt een toolpakket ontwikkeld om de buitenruimte rondom het gebouw in te richten, 

te optimaliseren ten behoeve van de verschillende functies in de plint. Onderdelen hiervan zijn een subtiele 

verbijzondering in de bestrating van het trottoir om zichtbaar te maken waar de entree naar de parkeergarage zich 

bevindt. Hierbij wordt onderzocht of het trottoir in de Zwartehondstraat verbreed kan worden zodat het laden en 

lossen van het hotel daarop plaats kan vinden. 

 

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

- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie waardeert de wijze waarop de opmerkingen van de commissie zijn verwerkt in het aangepaste 

voorstel. De entree aan de Blaak heeft nu de gevraagde genereuze expressie en hoogte passend bij de maat en 

schaal van de Blaak. Ook de voorgestelde programmatische herschikking van de utilitaire ruimtes aan de Molstraat 

resulteert op overtuigende wijze in meer openheid en levendigheid in de Molstraat zoals gevraagd. 

 

De commissie vraagt nog nadere aandacht voor de volgende punten: 

- De dichte delen van de gevel tonen in de impressies erg vlak. De commissie vraagt de architect om de dichte 

delen met dezelfde aandacht en verfijning uit te werken als de open delen van de gevel. 

- De inrichting van de buitenruimte aan de Blaak dient beter te passen bij het stoere karakter van de 

stadsboulevard. 

- De commissie kijkt met belangstelling uit naar de verdere uitwerking van het overstek aan de Blaak. 

 

De opmerkingen uit het vorige verslag die niet zijn besproken blijven van kracht: 

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

- De commissie vraagt 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 centrumambities en daaruit volgende hoge eisen voor de transparantie van 

het toe te passen glas, met name in de transparant vormgegeven plint. 

- De commissie vraagt 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 aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

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

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

belangstelling tegemoet gezien. 
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6.8 Laan op Zuid, Feijenoord (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Remisehof fase 2: Nieuwbouw woningen Parkstad  

Ontwerp:  Powerhouse Company  

Dossier:  OLO 4530389 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie, vanwege zijn 

rol als supervisor voor dit gebied. 

 

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 gesloten bouwblok aan de Laan op Zuid, als 

onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad. Het blok wordt voorgesteld met een 

appartemententoren op de hoek aan de Laan op Zuid. Het overige deel van het blok bestaat uit lagere bebouwing 

met verschillende woningtypologieën. De overige hoeken worden wat verhoogd en wat naar buiten geschoven, 

zodat de langere wanden in het midden van de straten een margezone krijgen waarin tevens de hoogteverschillen 

in het gebied worden opgelost. Het parkeren wordt binnen het bouwblok geplaatst, waarbij er ruimte wordt gelaten 

voor een gemeenschappelijke binnentuin. De hoek van de appartemententoren is ingedeeld met een commerciële 

ruimte.  

 

Het bouwblok wordt voorgesteld in metselwerk in horizontale banden over de gevels. De plint krijgt een donkerdere 

kleur metselwerk, in een verschillende hoogtes per bouwdeel. De voornamelijk verticale gevelopeningen worden 

tussen de horizontale banden geplaatst. Op een aantal plekken worden de woonkamers op de verdiepingen 

geaccentueerd door bredere, te openen delen met een frans balkon. De kozijnen worden voorzien van twee 

verschillende neggematen, waarbij er met name op de lagere verdiepingen voor een diepere neggemaat wordt 

gekozen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante Welstandcriteria  

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. 

- 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.  

- 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 binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 
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- 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 geeft aan dat het voorstel op hoofdlijnen goed passend is binnen de criteria, en bij de eerdere 

voorstellen van de gebiedsontwikkeling Parkstad. Voor de verdere uitwerking van het plan heeft de commissie de 

volgende vragen en opmerkingen: 

 

- De commissie vraagt de architect om de gevels in de tussenstraten meer kracht te geven. De gevels missen 

hier elementen die de gevels bijzonder maken. De herkenbaarheid van de woningen over de lange gevel dient 

een sterkere uitdrukking te krijgen. 

- De gevels ter plaatse van de ingang van het parkeren zijn nu erg gesloten. Gevraagd wordt om deze gevels 

meer openheid te geven. 

- De beelden tonen verschillende tinten van het metselwerk. De commissie vraagt aandacht voor de definitieve 

keuze van het metselwerk en de voeg, waarbij het bouwblok niet te somber moet worden. 

 

Conclusie  

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

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

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

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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6.9  Parkstad Blok S, Feijenoord (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 137 woningen  

Ontwerp:  Levs Architecten 

Dossier:  OLO 4524513 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie, vanwege zijn 

rol als supervisor voor dit gebied. 

 

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 gesloten bouwblok aan de kruising van de Hilledijk 

en de 2e Rosestraat, als onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad. Het blok wordt voorgesteld 

met een appartemententoren op de hoek richting de toekomstige gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Het overige 

deel bestaat uit een vijflaags woonblok met een commerciële plint en appartementen op de verdiepingen, en 

drielaagse blokken van rijwoningen. Het parkeren wordt binnen het bouwblok in twee lagen opgelost, en wordt 

afgeschermd door pergola’s die begroeid worden. 

 

De hoeken van de toren en de vijflaagse bebouwing worden afgerond. De hoeken aan de rijwoningen worden 

verbijzonderd doordat deze geen achtertuin maar een buitenruimte in de vorm van een ruime loggia aan de 

voorzijde krijgen. De gevels zijn rondom opgebouwd uit metselwerk in twee verschillende metselverbanden, in 

combinatie met dunne betonbanden en dakranden. In de toren vormen het metselwerk banden die worden 

verweven, en doorlopen in de balkonranden. Bij de lagere bebouwing is er gekozen voor verschillende 

vlakinvullingen van het metselwerk. De kozijnen en hekwerken van de balkons en loggia’s worden voorgesteld in 

bronskleurig aluminium. Tenslotte toont de architect het type steen voor het metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

De wijze waarop de conceptaanvraag aansluit bij eerdere bouwplannen binnen de gebiedsontwikkeling Parkstad 

geeft de commissie aanleiding om bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning van dit voorstel het bestuur 

voor te stellen om de Uitgangspunten van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader.  

 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing  

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 de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het voorstel op hoofdlijnen goed passend is binnen de Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing, en bij de eerdere voorstellen van de gebiedsontwikkeling Parkstad. Voor de verdere uitwerking 

van het plan heeft de commissie de volgende vragen en opmerkingen: 

 

- De commissie vraagt de architect om een zorgvuldige afwerking van de daken, waarbij installaties op een 

onzichtbare wijze worden ingepast. 

- De commissie geeft aan dat de verschillende verweven metselverbanden een overtuigend gevelbeeld 

opleveren. Ook het type steen dat wordt getoond voor het metselwerk heeft op zich een fraaie structuur. Er 
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dient echter voorkomen te worden dat de structuur in de steen het effect van de verschillende 

metselverbanden zal ontkrachten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor een zichtbare vervuiling op termijn 

door de verspringingen in het metselwerk. 

- De commissie vraagt de architect om een fraaie inpassing van de hemelwaterafvoeren, of om deze achter de 

gevel op te lossen. 

 

Conclusie  

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

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

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

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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6.10  Boezemstraat 17-37, Kralingen-Crooswijk (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Tamboer I: Nieuwbouw 35 woningen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4141965 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van een woongebouw aan de Boezemstraat, in 

reactie op de opmerking van de commissie in het verslag d.d. 22 mei 2019. Het hogere volume is gedraaid ten 

opzichte van het eerdere voorstel, waarbij deze meer aan de Boezemstraat komt te liggen met een lager 

tussendeel aan de school in de Tamboerstraat.  

 

De kop van het gebouw wordt volledig afgeschuind, en voorzien van de entree voor de appartementen in een 

verhoogd kader. De lagere delen worden voorzien van een zinken kap, met verdiepingshoge dakkapellen waar 

tevens de buitenruimtes voor de achterliggende appartementen zijn opgenomen. De overige buitenruimtes aan de 

straatzijde zijn aangepast naar verdiepte balkons vanaf de tweede verdieping aan de tamboerstraat, en loggia’s op 

de verdiepingen aan de Boezemstraat.  

 

Het metselwerk gebouw krijgt een stenen plint, die omhoog wordt getrokken tussen de groene voordeuren en 

verticale raamvensters aan de Boezemstraat. De gevel aan de Tamboerstraat krijgt ruime openingen met 

daarachter de fietsenberging. De verdiepingen worden ingedeeld met verticale vensters die per twee of drie zijn 

gegroepeerd. De architect geeft aan om in de nadere uitwerking de begane grondverdieping van het gebouw te 

verhogen, waardoor de fietsenberging smaller en hoger kan worden en er ruimte ontstaat voor een extra woning 

aan de Tamboerstraat.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder – Hoofdwegenstructuur 

 

Relevante Welstandcriteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige inpassing van het gebouw sterk is verbeterd, en dat de 

commissie goed kan instemmen met deze nieuwe hoofdopzet. Daarnaast zal het verhogen van de begane 

grondverdieping en het toevoegen van een woning aan de Tamboerstraat het plan en de beleving van het gebouw 

op straatniveau zeer ten goede komen. Het gebouw zal hiermee tevens overtuigender aansluiten bij de 

aangrenzende bebouwing. De commissie geeft aan dat er nog wel een slag te maken is in de materialisering en 

uitwerking van het gebouw, en heeft hierbij de volgende vragen en opmerkingen: 

 

- De ruime loggia’s aan de straatzijde zullen zeer zichtbaar zijn, waardoor een passende afwerking van de 

binnenzijde en het plafond veel aandacht verdiend. 

- In de getoonde beelden oogt het bouwblok erg donker. Gevraagd wordt om de kleur van het metselwerk en 

het type steen en voeg goed af te stemmen met de omliggende bebouwing. Ook kan een verfijning door 

verschillende metselverbanden het gebouw verzachten. 

- De fietsenberging zal door de ruime gevelopeningen zeer zichtbaar zijn, waardoor het vormgeven van het 

interieur van groot belang is voor de beleving van het gebouw op straatniveau. De commissie vraagt de 

architect om het interieur van de fietsenstalling bij de volgende bespreking nader toe te lichten 

 

Conclusie  

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

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

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

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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