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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 15:40 

 

7.1  Scheepmakershaven 27-29, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:40 

Omschrijving: Nieuwbouw woon – werkgebouw  

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen Architects 

 Dossier:   OLO 4276709 (conceptaanvraag) 

 

7.2 Laan van Nieuw Blankenburg, Rozenburg (2e behandeling) (20 min) 16:00 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw 44 woningen 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten 

 Dossier:   OLO 4362897 (conceptaanvraag) 

 

7.3 ’s-Gravendijkwal 130, Centrum (3e behandeling) (20 min) 16:30 

 Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel en studio’s 

 Ontwerp:   Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma 

 Dossier:   OMV.19.03.00215 

 

7.4  nabij 's-Gravenweg 208, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 16:50 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen – Hofje van Weltevreden 

Ontwerp: TconcepT  

Dossier:   OMV.19.07.00273  

 

7.5  Langeweg, Hoek van Holland (1e behandeling) (20 min) 17:10 

Omschrijving: Nieuwbouw 150 appartementen 

 Ontwerp:   Groosman Architecten 

 Dossier:   OLO 4529503 (conceptaanvraag)  

 

7.6  Lijnbaan 92, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (20 min) 17:30 

Omschrijving: Gevelwijziging en verwijderen van binnenwanden 

 Ontwerp:   Gietermans & van Dijk Architecten 

 Dossier:   OMV.19.04.00197 
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7.1  Scheepmakershaven 27-29, Centrum 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woon – werkgebouw  

Ontwerp:  MoederscheimMoonen Architects 

Dossier:  OLO 4276709 (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 bouw van een nieuw volume op de bestaande wederopbouwbebouwing 

op de hoek van de Scheepmakershaven en de Bierstraat. Aangegeven wordt dat het project zich nog in de 

conceptfase bevindt en er nog niet is gekozen voor een sloop en herbouw van de bestaande panden of het behoud 

van de gevels en delen van de bebouwing. In de bestaande gebouwen worden een aantal ingrepen voorgesteld, 

waaronder een hoge entree aan de Scheepmakershaven en een ingang voor het auto- en fietsparkeren aan de 

Bierstraat. Daarnaast worden er aan de zijde van de Bierstraat inpandige balkons voorgesteld, waarbij de 

bestaande gevel deels naar binnen wordt geplaatst.  

 

Het nieuwe volume op de bestaande bebouwing wordt over de volledige breedte van de Scheepmakershaven 

gesitueerd, waarbij deze in hoogte aansluit bij de lage toren van het naastgelegen Red Apple-gebouw. Het volume 

wordt los gehouden door een tussenlaag met een vakwerkconstructie en een glazen gevel die naar binnen is 

geplaatst. Het volume wordt aan de bovenzijde afgeschuind waardoor er terrassen ontstaan. De gevel krijgt een 

hoofdopzet van horizontale belijning die op golvende wijze overgaan in balkons rondom. De gevel is rondom 

voorgesteld in glas. De balkons hebben een donkere koperbruine kleur, voorzien van een glazen balustrade. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

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.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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 plan waarbij de bestaande wederopbouwbebouwing wordt behouden wordt 

gewaardeerd. De commissie is benieuwd naar de aanpak van de cultuurhistorisch waardevolle 

wederopbouwgebouwen. In een volgende vergadering ziet zij graag een toelichting betreft de omgang met de 

gebouwen in relatie tot de bouw van een nieuw volume. De voorgestelde ingrepen zoals een dubbelhoge entree en 

de inpandige balkons houden de oorspronkelijke gevel voldoende afleesbaar. Hierbij wordt wel aandacht gevraagd 

voor de ingang voor het auto- en fietsparkeren die erg donker en fors is vormgeven, wat niet passend is bij de 

kleinschaligere opzet van de gevels aan de Bierstraat.  

 

Het nieuwe volume boven de bestaande bebouwing is in hoofdopzet passend bij de eerdere bouwinitiatieven in het 

voormalige havengebied. De gekozen link met de hoogte van het volume van de Red Apple is een passende 

keuze voor de plek. De bestaande hoogbouwvolumes in het gebied zijn allen zeer verschillend in vorm en 

uitstraling, waardoor een eigen verschijningsvorm voor het nieuwe volume goed mogelijk is. Hierbij wordt wel 

aandacht gevraagd voor een juiste balans tussen de bestaande wederopbouw gebouwen en het bovenliggende 

volume. Het nieuwe volume moet de bestaande panden niet gaan overschaduwen vanuit straatperspectief, wat nu 

gebeurt door de donkere kleur van de ruime en expressief vormgegeven balkons. Daarnaast moet de 

maakbaarheid van de grote balkonvlakken nog worden bewezen met betrekking tot een passende materialisering, 

met een verfijnde oplossing voor de naden en de detaillering. In een verdere uitwerking wordt gevraagd om een 

passende inrichting van de platte daken inclusief de eventuele installaties. 

 

Conclusie  

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

genoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een verder 

uitgewerkt plan, waarbij deze vragen en opmerkingen worden toegelicht. 
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7.2  Laan van Nieuw Blankenburg, Rozenburg (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 44 woningen 

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OLO 4362897 (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, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 5 juni 2019. Het ontwerp omvat de vervangende nieuwbouw van 44 appartementen met een entreegebouw en 

bergingen op de begane grond. Wat betreft de hoofdopzet, het programma, de bouwhoogte en positie van de 

bouwvolumes is het plan ongewijzigd. 

 

Om meer aansluiting op de oude dorpskern en de omgeving te realiseren wordt voorgesteld meer horizontaliteit en 

ambachtelijke detaillering in het plan te brengen. Dat wordt onder andere gerealiseerd door een doorlopende 

horizontale dakrand met een licht overstek en het benadrukken van de horizontale lijnen van galerijvloeren en 

galerijhekken. Daarnaast worden horizontale banden staand metselwerk ter hoogte van de vloeren en onder de 

dakrand voorgesteld. De indeling van de entrees en het trappenhuis is gewijzigd waardoor de galerijen van de 

drielaagse volumes ingeklemd tussen de trappenhuizen komen te liggen. Aan de zijde van de Laan van Nieuw 

Blankenburg worden op de eerste twee lagen grote gevelopeningen boven elkaar voorgesteld. De derde laag 

woningen heeft een aangepast gevelritme om een herkenbare gevelbeëindiging te maken. 

 

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. 

- 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. 



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 

 
5 

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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie merkt op dat het conceptplan onvoldoende is gewijzigd om de gevraagde en oorspronkelijke 

samenhang met de dorpskern te realiseren. Weliswaar is een meer horizontale geleding gekozen voor de gevels, 

maar in de derde dimensie sluiten de bouwvolumes in maat en schaal nog steeds niet aan op de omgeving.  

De commissie constateert dat het gewijzigde plan niet overtuigt in het ‘verkleinen van de schaal’. De bouwvolumes 

ogen zwaar en missen lichte accenten zoals bijvoorbeeld witte kozijnen of dakranden. 

 

Tenslotte merkt de commissie ook op dat de bergingsgevels nog steeds erg gesloten zijn. 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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7.3  ’s-Gravendijkwal 130, Centrum (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel en studio’s 

Ontwerp:  Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma 

Dossier:  OMV.19.03.00215 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning 

getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening 

Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een gewijzigd en verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerking van de 

commissie uit het verslag van 19 juni 2019. De beeldbepalende details van de nieuwbouw en de oudbouw, en de 

aansluiting daartussen is verder uitgewerkt. Het uitgangspunt is om de nieuwe opbouw zo strak en minimalistisch 

mogelijk te detailleren, om daarmee het contrast tussen oud en nieuw te benadrukken.  

 

Met behulp van een tweede gevel bestaan de puien in de dakkapellen nu uit één groot glasvlak die voor de vloer 

langs loopt. De kozijnen en de ventilatieroosters in de opbouw zijn weggedetailleerd. Op een enkele plek wordt het 

glas aan de randen geëtst om daarmee zicht op brandwerende achterconstructie uit het zicht te laten. De nieuwe 

kozijnen in het bestaande gebouw hebben een verdeling, profilering en negge zoals de oorspronkelijke kozijnen, 

maar wel met nieuwe draaikiepramen. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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 de bestaande materialen (vooral baksteen en hout) van de 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 verder uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie merkt op dat het plan verder is uitgewerkt waarbij het beeld zoals eerder is voorgesteld wordt 

nagestreefd. Het voorstel voldoet hiermee aan redelijke eisen van welstand. 

De commissie twijfelt echter nog aan de uitvoerbaarheid van de details. Een voorbeeld hiervan zijn de 

aansluitdetails tussen de oudbouw en de nieuwbouw, waar bijzonder weinig stelruimte wordt voorgesteld. Een 

ander aspect is de waterdichtheid van de kap ter plaatse van de dakramen. De commissie ziet het ambitieuze 

voorstel graag waargemaakt en wil daarbij nog graag overtuigd worden. 

 

Om deze rede wordt de volgende voorwaarde gesteld bij het positieve welstandsadvies: 

- De werktekeningen waarin de overeengekomen principedetails nader worden uitgewerkt, worden voor de start 

van de bouw ter nadere goedkeuring voorgelegd aan de commissie. 

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien wordt voldaan aan de 

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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7.4  nabij 's-Gravenweg 208, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen – Hofje van Weltevreden 

Ontwerp:  TconcepT  

Dossier:  OMV.19.07.00273  

 

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 nieuwbouw van een wooncomplex voor ouderen op een kavel op de 

kruising van de ’s-Graveweg en een groenstrook die het Kralingsebos met Woudenstein verbindt. De voormalige 

bebouwing, bestaande uit een voorhuis aan de ‘s-Graveweg met achterliggende kleinere, vrijstaande volumes is 

gesloopt, waardoor er een vrijstaand kavel in het groen is ontstaan. Het voorstel heeft een hoofdopzet van een 

appartementenblok dat rondom een kleine binnentuin is gesitueerd, en een groot deel van de kavel inneemt. De 

presentatie toont verschillende oplossingen voor het parkeren, aan de voorzijde van het kavel of over een sloot op 

de rand van het kavel. 

 

Het woonblok is verdeeld in verschillende volumes die op verschillende wijzen in elkaar grijpen, met aan de lange 

zijden van het bouwblok een glazen tussenlid. Aan de ’s-Graveweg bevindt zich een hoofdvolume van twee lagen 

in stucwerk met een hoge aluminium kap. Daarachter worden een aantal geschakelde blokken in metselwerk 

voorgesteld, die voorzien zijn van een zadeldak. De achterzijde wordt op de hoek voorzien van een houten 

gebouw. In de binnentuin wordt de lift verlengd zodat deze boven de bebouwing uitsteekt, en bekleed met 

opengewerkt metaal en een klok. De architect geeft aan dat, hoewel het en definitieve aanvraag betreft, de 

definitieve keuzes voor de materialisering nog niet zijn gemaakt. 

 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

De commissie stelt voor het plan te toetsen aan Uitgangspunten van Welstandstoetsing in plaats van de geldende 

gebiedscriteria. Dit wordt toegelicht in de onderstaande reactie van de commissie op de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

Relevante criteria 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 19) 

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

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

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

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

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

 

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

nabespreking 

Gezien het gegeven dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor één of meerdere woongebouwen op de locatie, is 

een bouwinitiatief zoals voorgesteld niet passend binnen de geldende welstandscriteria ‘Stedelijke 

Groengebieden’. Om deze reden stelt de commissie het bestuur voor om bij deze aanvraag omgevingsvergunning 

de Uitgangspunten van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. De commissie moet echter 

concluderen dat het getoonde voorstel in hoofdopzet tevens niet passend is binnen de Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing. 
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De commissie geeft aan dat het bouwinitiatief zich op een zeer bijzondere locatie bevindt. De ’s-Graveweg is één 

van de oudste verbindingswegen tussen Rotterdam en Gouda. Het historische slagenlandschap, bestaande uit een 

lange strokenverkaveling met tussenliggende sloten, is nog zeer goed afleesbaar. De kenmerkende bebouwing in 

dit gebied bestaat uit vrijstaande bebouwing in het groen. De bebouwing in dit deel van de historische 

verbindingsweg is verschillend per kavel, maar heeft een duidelijke hoofdvorm en een gezicht naar de ’s-

Graveweg. Bijgebouwen zijn ondergeschikt en vrijstaand van het hoofdgebouw gesitueerd. Ook hebben de 

gebouwen een gepaste afstand tot de weg. 

 

Het getoonde voorstel voegt zich op vervreemde wijze binnen dit historische landschap. Hoewel het volume aan de 

voorzijde wat forser is dan de aangrenzende volumes, is er geen sprake van een duidelijk hoofdgebouw met 

bijgebouwen. Doordat de voorgestelde bebouwing is samengevoegd tot een geheel van verschillende, aan elkaar 

geschakelde volumes wordt het landschap minder ervaarbaar. Dit wordt versterkt doordat een groot deel van de 

breedte van het kavel voor bebouwing wordt gebruikt. De commissie vraagt de architect om eerst een zorgvuldige 

analyse van het gebied en de locatie te presenteren, en daarna een voorstel te ontwerpen dat binnen de 

karakteristieken van het bijzondere historische landschap past. Daarbij wordt tevens aandacht gevraagd voor de 

parkeeroplossing, waarbij de keuze voor een situering aan de voorzijde of over een sloot aan de rand van het kavel 

niet passend is.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. 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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7.5  Langeweg, Hoek van Holland (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 150 appartementen 

Ontwerp:  Groosman Architecten  

Dossier:  OLO 4529503 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de nieuwbouw van 150 appartementen op een lange strook die is ingeklemd 

tussen een dijklichaam, de Langeweg en een treinbaan aan de ene zijde en Het Roomse Duingebied aan de 

andere zijde. Aangegeven wordt dat het uitgangspunt voor het ontwerp is om losse gebouwen in het bos- en 

duinlandschap te plaatsen. Gekozen is voor zes gebouwen die per twee worden geclusterd. Tussen twee clusters 

is een bredere opening gelaten voor een ecologische zone. Om nog meer doorzichten te geven zijn de gebouwen 

afgeschuind en krijgen deze set backs op de verdiepingen. Per cluster wordt een materiaalpallet gekozen van 

meer steenachtig aan de dorpszijde naar meer gebruik van hout aan de zijde van de duinen. 

 

De gebouwen worden, met uitzondering van de ecologische zone, onderling verbonden door een parkeergarage 

op de beganegrond. Door het talud aan de Langeweg en het hoogteverschil tussen de voor- en achterzijde komt 

deze deels onder de grond te liggen. De gebouwen worden ontsloten door een dubbelhoge entree aan de zijde van 

Het Roomse Duin en via het dek boven de parkeergarage. Aan de zijde van Het Roomse Duin loopt een pad en 

worden er trappen in een groen talud gecreëerd om het dek te bereiken. Tussen de trappen bevinden zich 

parkeerplekken voor bezoekers.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Waterwegcentrum – Oost) 

 

Relevante criteria 

Uitgangspunten De Rand: 

- Duin en bos zijn dominant in het straatbeeld. 

- Het landschap loopt tot aan Langeweg – Strandweg (Zuidelijke grens van het gebied). 

- De bebouwing is onderdeel van het natuurlandschap. 

- Geen wand van bebouwing; voldoende afstand tussen de gebouwen, zodat het landschap zichtbaar en te 

ervaren blijft. 

- De architectuur voegt zich in het landschap. 

- De strook gebouwen aan de Langeweg is opgebouwd uit verschillende architectonische eenheden, 

aansluitend op het informele karakter van het overige deel van het Waterwegcentrum-Oost. 

- De Langeweg straalt de allure uit van een door groen omgeven weg, met daar aan kasten van huizen. 

- Vanaf de Langeweg dient zicht te zijn op de bijzondere elementen in het landschap. 

- Verbijzondering van de koppen van de locatie Langeweg, met name aan de oostzijde, om een verbinding te 

bewerkstelligen met het dorpscentrum. 

Relatie met de omgeving: 

- Gebouwen als informele objecten in het bos positioneren. 

- Het landschap loopt tot aan de gevel van het gebouw. 

- Buitenruimten (terras) op de begane grond hangen boven het maaiveld (zweven boven het landschap). 

- Nieuwe initiatieven laten waardevolle zichtlijnen open. 

Gebouwen op zichzelf: 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhoudingen. 

- Elk gebouw is een autonoom volume, met een autonoom karakter. 

- Duidelijke hoofdvorm en dakcontour. 

- De plint krijgt een relatie met het maaiveld. 
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- De overgang gebouw – openbare ruimte is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge 

kwaliteit te zijn. 

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

hoofdmassa. 

- Elk gebouw heeft een eigen, hedendaagse architectuur. Het roept de allure van weleer (als rijke badplaats in 

de jaren ’30 en ’30) op. 

- Gebouwen stralen luchtigheid uit. 

- Gevel heeft een open karakter; het vormt de schakel tussen woning en omgeving. 

- Het uitzicht op het omringende landschap is optimaal. 

- Gebouwen hebben een alzijdige oriëntatie. 

- Parkeren voor bewoners inpandig oplossen, waarbij de toegang onderdeel is van het gebouw. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Materiaal, detaillering en kleur sluiten aan bij het gebiedstype (natuurgebied). Natuurlijke materialen 

toepassen (hout, natuursteen) of naar verwijzen. 

- Gebruik van materialen met een lichte kleur. 

- (Kleinschalig) Gebruik van baksteen toegestaan mits het geen afbreuk doet aan luchtigheid van de gebouwen. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen op elkaar afstemmen. 

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven. 

- Kleurgebruik per gebouw is vrij, maar dient als geheel een rustig beeld op te leveren. 

- De detaillering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering, weertype en het kustklimaat gen negatieve 

gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking 

van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Géén toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

De commissie geeft aan het voorstel te toetsen aan de welstandsparagraaf Waterwegcentrum – Oost, waarin 

specifieke uitgangspunten voor deze te ontwikkelen strook zijn gedefinieerd. Deze uitgangspunten geven aan dat 

het landschap leidend dient te zijn in het ontwerp, met informele bebouwing die onderdeel is van het 

natuurlandschap. 

 

Het getoonde voorstel voldoet niet aan de door de architect genoemde uitgangspunten en de criteria uit de 

welstandsparagraaf. De bebouwing oogt als een dichte wand met een rigide opzet van geclusterde bebouwing. De 

eerste twee clusters zijn eerder een blokkade dan dat de continuïteit van het landschap wordt waargemaakt. De 

wijze waarop het landschap tussen de bebouwing doorloopt en de verschillende looppaden zijn zeer minimaal 

vormgegeven. Ook het parkeren voor de gasten zou op een veel natuurlijkere wijze in het landschap opgelost 

kunnen worden. 

 

De commissie vraagt de architect om eerst een overtuigendere opzet van het plan te ontwerpen, met een 

ruimtelijke inpassing waarbij het landschap veel dominanter aanwezig blijft en de bebouwing op informele wijze 

wordt ingevoegd. Daarbij geeft zij aan om pas na een overtuigende ruimtelijke inpassing te reageren op de 

verschijningsvorm en materialisering van de gebouwen. 

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen, en 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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7.6  Lijnbaan 92, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Gevelwijziging en verwijderen van binnenwanden 

Ontwerp:  Gietermans & van Dijk Architecten 

Dossier:  OMV.19.04.00197 

 

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)  

 

Omschrijving van de situatie 

De commissie heeft een planvoorstel ontvangen voor de Lijnbaan 92, waarbij is geconstateerd dat het in- en 

exterieur van dit winkelpand zonder vergunning is gesloopt, terwijl het onderdeel uitmaakt van het rijksmonument 

het ‘Lijnbaan ensemble’.  

 

Het betreft het voormalige authentieke winkelpand van juwelier Heetman dat nog de oorspronkelijke opzet en 

architectuur zichtbaar hield.  Voor de winkel was ook een speciaal interieur ontworpen, welke nog vrijwel geheel 

intact was. 

 

Het planvoorstel betreft een vrije indeling van het interieur en een vlakke moderne aluminium winkelpui met op de 

verdieping vensters zonder onderverdeling.  

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning. 

De commissie doet de constatering dat het in- en exterieur van het nog authentieke winkelpand aan Lijnbaan 92 is 

gesloopt. Het winkelpand maakt deel uit van het rijksmonument ‘Lijnbaan ensemble’ en was een exemplarisch 

voorbeeld voor het karakter van dit unieke rijksmonument. Het betreft hier nota bene het nog laatste gave 

winkelpand van dit ensemble, waarvan het interieur en delen van het exterieur verloren zijn gegaan door 

onrechtmatige sloop. Dit is vanuit de monumentwaarden een onaanvaardbare situatie.  

 

De commissie legt het voorgelegde planvoorstel naast zich neer. Vanwege het verloren gaan van hoog 

gewaardeerd authentiek materiaal is een negatief advies het enige passende antwoord. Voor het verkrijgen van 

een positief advies wordt een zuivere reconstructie verlangd. In het betreffende geval ziet zij dit als enige 

mogelijkheid voor herstel van de monumentwaarden.  

 

De commissie is geschokt door de onrechtmatige sloop die heeft plaatsgevonden. Vanwege de grote gevolgen 

voor de monumentwaarden doet zij de oproep aan het bestuur een sanctie in te zetten die in proportie staat tot de 

ernst van het vergrijp.  

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er geen rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het 

rijksmonument. De commissie adviseert het bestuur daarom negatief ten aanzien van het afgeven van de 

omgevingsvergunning. 

 

 


