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VERSLAG 

 

VERGADERING WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019 

 

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

 

 

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

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:10 

 

6.1  Vinkenstraat 207 - 311, Noord (1e behandeling) (20 min) 14:10 

Omschrijving: Nieuwbouw 43 woningen 

 Ontwerp:   Ruoff Architecten 

 Dossier:   OLO 4647819 (conceptaanvraag)  

 

6.2  Nancy Zeelenbergsingel 10, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min) 14:30 

Omschrijving: Prinsenmolen: nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OLO 4619029 (conceptaanvraag)  

 

6.3  Noordsingel 250, Noord (2e behandeling) (20 min) 14:50 

Omschrijving: Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   Paul de Ruiter Architects 

 Dossier:   OLO 4510171 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE (10 min) 

 

6.4  Lijnbaan 132, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:20 

Omschrijving: Inrichting dak en wijziging gevel (Forum) 

 Ontwerp:   WDJ Architecten & OMA 

 Dossier:   OLO 4503857 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Mathenesserlaan 145, Centrum (2e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 15:40 

Omschrijving: Transformatie Schroeversinstituut tot hotel 

 Ontwerp:   WDJ Architecten 

 Dossier:   OMV.19.07.00146  

 

6.6 Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (3e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 16:00 

Omschrijving: Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman 

 Dossier:   OMV. 19.07.00489 
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6.1  Vinkenstraat 207 - 311, Noord (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 43 woningen 

Ontwerp:  Ruoff Architecten 

Dossier:  OLO 4647819 (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-nieuwbouw van een lange rij woningen binnen een gesloten 

bouwblok in Rotterdam Noord. De rij wordt ingevuld met woningen uit twee lagen met een voordeur aan de straat, 

en twee lagen appartementen erboven die worden ontsloten door middel van een galerijontsluiting aan de 

achterzijde. De bovenste laag krijgt en setback waardoor een buitenruimte aan de straatzijde ontstaat. Het blok 

heeft een kleinere bouwhoogte ter plaatse van de aansluitingen met het bestaande bouwblok. 

 

De architect toont een analyse van het bestaande bouwblok. Kenmerkend voor de Vinkenstraat is de lichte 

kromming, de bestaande gevelwand volgt deze kromming. Het blok bestaat uit een aantal ensembles, die zijn 

voorzien van verschillende ornamenten, daklijsten en kapvormen. Gevelelementen zoals de deuren, vensters en 

gevelbanden liggen veelal op dezelfde hoogte, waardoor de lichte kromming in de gevelwand goed afleesbaar is. 

De architect geeft aan veel van deze kenmerken toe te willen passen in de nieuwbouw. 

 

Gekozen is om de bocht te volgen door de gevel in ensembles van drie beukmaten te knikken. De blokken worden 

uitgevoerd in metselwerk, met per ensemble lichte verschillen in gevelbanden, daklijsten en ornamenten. De 

terugliggende gevel op de bovenste verdieping wordt bekleed met dakpannen, die per ensemble een afwisselende 

kleur krijgen. Deze gevel krijgt openingen met een kader rondom richting de buitenruimte. De entree voor de 

appartementen wordt met een hoogteaccent en een afwijkende gevelopbouw voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

- 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.  
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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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 architect het bestaande woonblok uitgebreid heeft geanalyseerd, en het gebruiken 

van de kenmerken van de bestaande gevelwand een passende keuze is voor deze locatie. Hierbij wordt 

aangegeven dat een dergelijk ontwerp valt of staat met een zeer zorgvuldige en kwalitatieve uitwerking van het 

plan.  

 

De commissie is echter nog niet overtuigd van de omgang met de terugliggende gevel op de bovenste verdieping. 

Gevraagd wordt om de verschillen in de terugliggende laag in een verschillende kapvorm door te voeren, of om 

één kleur pannen te gebruiken voor de gehele terugliggende gevel. Daarnaast zijn de openingen die ontstaan ter 

plaatse van de aansluitingen met het bestaande blok nog niet uitgewerkt. De commissie vraagt de architect om ook 

de zijgevels van de bestaande bebouwing mee te nemen in de planvorming. Wanneer de buurpanden niet in 

eigendom zijn van de opdrachtgever wordt gevraagd om dit gezamenlijk af te stemmen, zodat de ontstane 

openingen tussen de woningen op passende wijze worden afgewerkt. Ten slotte wordt gevraagd om de 

hemelwaterafvoeren aan de straatzijde op passende wijze op te nemen in de architectuur van de gevel. 

 

Conclusie  

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

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

materiaalgebruik en 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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6.2  Nancy Zeelenbergsingel 10, Prins Alexander (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Prinsenmolen nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4619029 (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 appartementencomplex op de locatie van een voormalige 

manege in een groengebied. De locatie grenst aan een groep flatgebouwen die in de vorm van een molenwiek zijn 

gebouwd, en wordt omsloten door een laan met een rechte bomenrij en singel, een gekromde singel en een deel 

van het Prinsenpark met losse bomen. De contouren van het gebouw volgen de vorm van de aangrenzende 

singels. 

 

De hoofdopzet van het gebouw bestaat uit een getrapt volume met verschillende hoogtes en een binnenhof. De 

begane grond van het gebouw wordt ingevuld met parkeren voor auto’s en fietsen. De stijgpunten van de 

appartementen liggen in het hof, waarbij de appartementen via galerijen ontsloten worden. Het gebouw is aan de 

parkzijde open, met een talud van het park tot het dek boven de parkeerlaag. De doorgang voor auto’s en de 

hoofdentree voor voetgangers bevindt zich aan de singelzijde, met een brug over de singel en een ruime 

entreepoort. In het midden van het binnenhof bevindt zich een driehoekig plein met begroeide gevels, en de 

entreehal voor de appartementen met een glazen gevel. De twee entreezones worden gekoppeld door een smalle 

trap aan de zijkant van het plein. 

 

De appartementen hebben gevels van glazen puien met ruimte balkons aan de buitenzijde van het gebouw, 

opgebouwd uit witte horizontale banden, glazen hekwerken en plantenbakken. Het gevels in het hof worden 

afwijkend vormgegeven met spijlen hekwerken voor de galerijen in combinatie met glas en hangend groen, en een 

lichtere houten gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

worden op elkaar afgestemd.  

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de schetsmatige opzet als zelfstandig en alzijdig volume een goed uitgangspunt kan 

zijn voor de inpassing van een appartementencomplex in het stedelijke groengebied. De uitwerking van deze opzet 

is echter nog niet overtuigend. In de uitwerking zijn er met name veel onduidelijkheden over de toegankelijkheid 

van het binnenhof en de omgang met het buitengebied. 

 

Entrees en route door het gebouw: 

De commissie vraagt de architect om een krachtigere keuze te maken tussen een privaat of openbaar 

binnengebied. De route die nu is ontworpen, met een grote opening naar het park en een brug en ruime 

entreepoort aan de andere zijde, wordt in het binnengebied verbonden met een zeer kleine trap op een onzichtbare 

plek. Bij de keuze voor een openbaar toegankelijke ruimte wordt gevraagd om een logische en continue route te 

creëren. Wanneer er juist wordt gekozen voor een privaat binnenhof zijn de entreegebieden te groot vormgegeven, 

waardoor deze het risico lopen in een later stadium te worden dichtgezet. Voor beide keuzes wordt aandacht 

gevraagd voor de positionering en vormgeving van eventuele hekwerken. 

 

Aansluiting met het maaiveld: 

De commissie is niet overtuigd van de aansluiting van het gebouw op het maaiveld. Ook hier dient een duidelijke 

oplossing te worden gezocht voor wat betreft het beheer van de zone rondom het gebouw. Voorkomen dient te 

worden dat er in de toekomst hekwerken of ongewenste afscheidingen in het groen worden geplaatst. Daarnaast 

oogt de gehele plint te gesloten. Het talud in de zone rondom het gebouw maskeert de geslotenheid van de plint 

gedeeltelijk, echter is de dichte gevelwand voor het parkeren op de begane grond nog te dominant aanwezig.  

 

Kwaliteit binnenhof: 

Hoewel de opening naar het park wat licht in het binnenhof laat en er mogelijkheden tot wat uitzicht op het park 

ontstaan, is de kwaliteit van het hof nog niet zichtbaar. De overkragingen, de lange galerijen en de dichte gevels 

geven het hof een donkere en onplezierige uitstraling. De hoogteverschillen in het bouwvolume en de verschillen in 

de materialisering en vormgeving van de binnen- en buitengevels zorgen voor een onsamenhangend beeld.  

 

Conclusie  

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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6.3  Noordsingel 250, Noord (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouwappartementen 

Ontwerp:  Paul de Ruiter Architects 

Dossier:  OLO 4510171 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert en aangepast plan, naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 17 juli 2019. 

Het volume blijft ongewijzigd ten opzichte van de eerste versie, en wordt door middel van een gevelwijziging 

visueel verdeeld in kleinere blokken. Per blok wordt een afwijkende tint metselwerk en raamtype toegepast. 

Hierdoor ontstaat een ensemble van blokken van vier of vijf lagen uitgevoerd in metselwerk gevels, met daarboven 

een moderne opbouw van deels twee en deels drie lagen. Deze worden uitgevoerd in verticale aluminium kaders 

gevuld met glas en deels geëmailleerd glas. 

 

Het blok krijgt een hoekverbijzondering door het gebouw rond te maken. Een brede entreepui is centraal aan de 

Noordsingel gepositioneerd en wordt met een kader geaccentueerd. De naar buiten kragende balkons zijn 

transparanter geworden door geheel glazen balustraden. De metselwerk gevels kennen een driedeling doordat de 

plint wordt benadrukt met om en om terugliggend metselwerk. Het middendeel toont een verwevenheid van stroken 

met verticale ramen en horizontale banden en accenten. De metselwerk gevel wordt beëindigd met een verhoogde 

horizontale band metselwerk en een glazen balustrade.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier (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. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

Bij haar reactie op het aangepaste plan verwijst de commissie naar de volgende passage uit het verslag van 17 juli 

2019: 

 

“De commissie merkt 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 commissie merkt op dat de architect met maximale inzet van architectonische middelen een voorstel heeft 

uitgewerkt om tegemoet te komen aan bovengenoemde opmerkingen. Dit heeft een geheel nieuw gevelontwerp 

opgeleverd dat naar oordeel van de commissie het contrast met de omgeving heeft verminderd. Echter maakt dit 

tegelijkertijd duidelijk dat architectonische middelen niet kunnen verhullen dat het volume dat als uitgangspunt is 

genomen niet valt in te passen binnen de context van het beschermd stadsgezicht. Qua maat en schaal speelt de 

voorgestelde ontwikkeling onvoldoende in op de aanwezige kwaliteiten van de bebouwing langs de singel. 

 

De commissie dringt erop aan om met de betrokken stedenbouwkundigen van de gemeente de uitgangspunten 

van het plan opnieuw af te stemmen in het licht van de te beschermen waarden die de grondslag vormen van het 

beschermd stadsgezicht.  

 

Conclusie 

De commissie constateert dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand en negatief wordt beoordeeld 

vanuit het oogpunt van het beschermd stadsgezicht. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu 

voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.4  Lijnbaan 132, Centrum (1e behandeling) 

 
Omschrijving:  Inrichting dak en wijziging gevel (Forum) 

Ontwerp:  WDJ Architecten & OMA 

Dossier:  OLO 4503857 (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 voorstel voor de inrichting van het dak en de wijziging van een deel van de gevel op 

de tweede verdieping van het Forumplan aan de Lijnbaan. Met het toegankelijk maken van de tweede laag door 

middel van roltrappen, zoals voorgesteld in de aanvraag omgevingsvergunning voor het H.H. de Klerkpand 

(OMV.18.12.00434) is er de mogelijkheid ontstaan ook op het dak van Forum een buitenruimte met groen op het 

dak te realiseren. Er is een integraal plan gemaakt voor een daktuin met patio’s. De op deze laag gesitueerde 

installatieruimtes worden tevens met beplanting omkleed. De beheersbaarheid en de regels over de inrichting van 

deze daktuinen worden vastgelegd met alle eigenaren en verhuurders. 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om zeven delen van het Forum gevelframe op de tweede verdieping aan de Lijnbaan 

dicht te zetten met etalageruimten, ten behoeve van de ondernemers op de begane grond en de eerste verdieping. 

Hiermee wordt visueel een meer verticale parcellering van winkelruimten gerealiseerd. De etalageruimten zijn 

ongeveer anderhalve meter diep en liggen achter het betonnen frame. Ook hier worden richtlijnen voor de 

inrichting en het gebruik van de etalageboxen middels een akkoord met de verhuurders vastgelegd. 

 

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. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

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

 

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

De commissie merkt op dat het dichtzetten van zeven open delen van het frame aan de Lijnbaan goed past in het 

gevelconcept van Forum waarin het bouwen van een tweede verdieping als uitbreidingsoptie reeds is 

meegenomen. Dat er visueel een verticale parcellering van de verschillende functies ontstaat is goed passend bij 

de structuur. De commissie merkt op dat de integrale aanpak van de vijfde gevel, en het realiseren van patio’s en 

terrassen op het dak, een goede toevoeging is die aansluit op een intensivering van de stedelijke buitenruimte. 

 

De commissie vraagt aandacht voor de achterzijde van de etalageboxen. De achterzijde grenst aan een stedelijke 

buitenruimte op het dak en dat vraagt om kwaliteit. De invulling van de etalageboxen vraagt om iets bijzonders dat 

een verrijking kan zijn voor zowel de Lijnbaan als het dakterras. De suggestie wordt gedaan de etalageboxen ook 

aan de achterzijde transparant te maken. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De 

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

aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.5  Mathenesserlaan 145, Centrum (2e behandeling) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Transformatie Schroeversinstituut tot hotel 

Ontwerp:  WDJ Architecten 

Dossier:  OMV.19.07.00146 (voorheen conceptaanvraag OLO 4024447) 

 

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 2.2, lid 1 

onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:   Bijzonder (Stadsgezicht Heemraadssingel- Mathenesserlaan en gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving van het plan 

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

en terras als aanvraag omgevingsvergunning. Het planvoorstel is bekend als conceptaanvraag, waar op 6 maart jl. 

positief op is gereageerd betreft de uitgangspunten. 

 

Voor de functionele indeling van het nieuwe gebruik worden de oorspronkelijke kamerindeling en de basisstructuur 

van drie beuken programmatisch gevolgd. De aanwezige trappen blijven behouden en worden hersteld, waarbij 

één trap wordt gereconstrueerd. Op de begane grond komen de bar en het restaurant. Hiertoe worden de vloeren 

in de twee zijbeuken gelijkvloers gemaakt en worden er twee puien in de zijgevel geplaatst.  

 

De jaren ’60 uitbouw tegen de achtergevel wordt vervangen door een eigentijdse houten nieuwbouw en maakt deel 

uit van het toekomstige restaurant en de hotelkamers. De vormgeving en het materiaalgebruik is gebaseerd op het 

tuinachtige karakter van de omliggende bouwblokken.  

 

Er is een restauratievisie opgesteld voor het gevelherstel. Aan de hand van de resultaten uit de nog lopende 

onderzoeken volgt een restauratieplan voor het metselwerk. De niet authentieke hemelwaterafvoeren worden 

vervangen door een ‘Pluvia’ systeem. Voor meer comfort en een hogere isolatienorm wordt voorgesteld de stalen 

kozijnen te vervangen door een geïsoleerd stalen profiel. Na het bestuderen van diverse profielen is expliciet 

gekozen voor het ‘MHB Classic’ systeem, omdat deze in aanzicht en reliëf gelijk is aan bestaand. In de 

restauratievisie is opgenomen dat er geen na-isolatie aan de binnenzijde plaatsvindt.  

 

Het reclameplan is gebaseerd op de van origine aanwezige reclames en bestaat uit een banier tegen de voorgevel 

en een naamduiding is losse letters op de uitkragende latei boven de entreepartij. 

 

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.  

- 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.  

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- 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 reageert positief op de zorgvuldige inpassing van het hotel in het voormalige ‘Schroeversinstituut’.  

De ruimtelijke structuur en de nog aanwezige waardevolle elementen, waaronder de trappenhuizen blijven 

behouden. Vanuit de monumentwaarden wordt het gewaardeerd dat de verdwenen trap wordt gereconstrueerd. De 

vloeraanpassingen op de begane grond ter hoogte van het beoogde restaurant zijn vanuit het nieuwe gebruik 

begrijpelijk.  

 

Verder reageert de commissie positief op het gevelherstel en het terugbrengen van het oorspronkelijk gevelbeeld 

op de begane grond aan de straatzijde. Daarnaast is het positief dat de geschilderde tekst 93.4 FM op de zijgevel 

behouden blijft. Dit houdt de ontwikkelgeschiedenis van het pand afleesbaar. De voorgestelde wijze van 

metselwerkherstel is overtuigend. Echter moet niet worden overgegaan tot het hydrofoberen van de gevel. Om te 

beoordelen of de in te boeten nieuwe steen in kleur, type en formaat aansluit op het bestaande metselwerk 

verlangt zij een proefopstelling. 

 

Hoewel in beginsel authentieke kozijnen behouden dienen te blijven kan de commissie in dit geval instemmen met 

het verwijderen ervan. De overweging is meerledig. De commissie kan instemmen met het vervangen omdat de 

indeling en de kozijnprofilering van de te maken vensters zowel in aanzicht als in reliëf het oude evenaren. 

Daarnaast blijft het materiaal gelijk aan oorspronkelijk. Ten derde kan zij instemmen aangezien de behoefte aan 

meer comfort in het betreffende voorstel hand in hand gaat met het behoud van het authentieke beeld. De 

commissie verlangt dat er zolang er niet gegarandeerd kan worden dat het voorgestelde profiel daadwerkelijk 

wordt toegepast, de authentieke kozijnen ter behoud van de monumentwaarde niet verwijderd mogen worden. 

 

Op het moment dat in een later stadium toch voor een andere kozijnprofilering wordt gekozen, is behoud van de 

authentieke kozijnen een voorwaarde en moet het voorstel opnieuw worden voorgelegd aan de commissie.   

 

De commissie acht de voorkeursvariant van de architect voor een dubbele pui in de Oostgevel aanvaardbaar, 

omdat deze in positie en breedte de bovenliggende vensters volgt. Het alternatief dat bestaat uit een enkele pui 

over de breedte van twee vensters is vanuit de gevelopzet niet aanvaardbaar.  

 

De commissie reageert positief op de installaties op het dak. De omvang is beperkt, ze worden overtuigend 

gegroepeerd en komen op het achterdakvlak, waardoor ze nauwelijks waarneembaar zijn vanuit de omgeving. 

Vanuit de monumentwaarden wordt wel gevraagd de aanwezige gsm-mast te verwijderen nadat de termijn van het 

huidige contract afloopt.  

 

De commissie plaatst kanttekeningen bij de uitwerking van de uitbouw op het achterterrein. Zij is er niet van 

overtuigd dat een gevel in onbehandeld hout in het Nederlandse klimaat egaal zal verouderen en dat het hout niet 

krom zal trekken op basis van de getoonde detaillering. Met name het niet afgedekte kopse hout roept vragen op. 

Op beide vlakken acht zij de uitwerking technisch kwetsbaar.  

 

Het wordt gewaardeerd dat de positie en het type van de oorspronkelijke reclame als uitgangspunten zijn genomen 

voor het nieuwe reclameplan. De technische uitwerking wordt met belangstelling tegemoetgezien. De commissie 

mist nog een kleurenvoorstel. Zij vraagt op basis van een kleurenonderzoek een voorstel te doen. 
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Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ontvangt van de architect een 

antwoord dat door het secretariaat kan worden voorgelegd aan de commissie. De commissie adviseert het bestuur 

vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning.  
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6.6 Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (3e behandeling) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp:  Architektenkombinatie Bos Bosman 

Dossier:  OMV. 19.07.00489 (voorheen conceptaanvraag OLO 4086211)  

 

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 2.2, lid 1 

onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder vanwege monumentenstatus 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de herbestemming van het voormalig Maaskantgebouw naar een hoofdkantoor voor 

projectontwikkelaar VORM. Het planvoorstel is bekend als conceptaanvraag, waar op 8 mei jl. op hoofdlijnen 

positief op is gereageerd.   

 

De herbestemming gaat samen met het maken van een rechthoekige ‘zwevende’ dakopbouw, die aan de 

waterzijde deels over de dakrand steekt. Het betreft een glazen opbouw met een scherp kader in metaal. De 

onderzijde van de opbouw wordt eveneens uitgevoerd in metaalplaat. Ten behoeve van de stabiliteit wordt een 

constructieve kern met nieuwe lift geplaatst. De authentieke metselwerkwand wordt voor het maken van deze kern 

verwijderd en opnieuw opgebouwd. De hierop aansluitende entreepui wordt vervangen door een pui die is 

gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp. De later aangebrachte glazen ombouw van de hellingbaan op de 

begane grond wordt verwijderd. 

 

De huidige onderdoorgang wordt met een vliesgevel dichtgezet en dient als lobby voor het nieuwe hoofdkantoor. 

De vliesgevel sluit aan op het hart van de bestaande kolommen. In de vliesgevel worden een tourniquet en 

meerdere dubbele openslaande deuren opgenomen. Vanwege het nieuwe gebruik van de huidige onderdoorgang 

wordt een nieuwe betonvloer met ingezaagde lijnen aangebracht. De bestaande belijning rondom de portiersloge 

wordt overgenomen, maar aan de voorzijde afgeknot vanwege de positie van de nieuwe pui. 

 

Het interieur uit 2004 wordt nagenoeg geheel verwijderd. Hierdoor ontstaat een open ruimte die deels wordt 

gescheiden door een centrale kern. De hoog monumentale wanden blijven behouden. De binnengevel wordt na-

geïsoleerd, en onder de ramen worden plaatradiatoren geplaatst met aan de bovenzijde nieuwe zwarte 

vensterbanken.  

 

Om de opbouw te kunnen plaatsen worden de aanwezige technische installaties op het bestaande dak verplaatst 

naar de begane grond. Het dak wordt vervolgens voorzien van mos-sedum en de opbouw krijgt zonnepanelen die 

vanaf de straat niet waarneembaar zijn. Verder zijn er technische details gegeven van alle nieuwe en aan te 

passen onderdelen. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- 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. 

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

architectuur van de omgeving.  

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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). 

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

Rotterdam. 

- 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 kan in hoofdlijnen instemmen met de getoonde uitwerking van de dakopbouw. Het geschetste beeld 

wordt waargemaakt in de technische detaillering en er is aangetoond dat de dakrand en de onderzijde van de 

dakopbouw gelijk in afwerking zijn. Het voorstel de opbouw ‘s nachts zichtbaar te laten zijn wordt ondersteund, 

maar de commissie acht een lichtlijn onvoldoende passend in relatie tot het monument. De commissie vraagt zich 

af of de opbouw zelf als lichtelement kan gaan werken. Zij ziet hiervoor een aangepast voorstel graag tegemoet. 

 

De commissie kan instemmen met de beoogde glazen vliesgevel die de bestaande onderdoorgang fysiek zal 

afsluiten. Door de hoge mate van transparantie van de vliesgevel zal de kenmerkende onderdoorgang voldoende 

ervaarbaar blijven. De positie op het hart van de bestaande kolommen maakt dat de vliesgevel secundair is aan de 

ruimtelijke structuur. De tourniquet is aanvaardbaar, omdat deze volledig van glas is en er alleen een glazen 

dakplaat door de vliesgevel steekt. De beoogde nieuwe begane grondvloer en de vrije vloervelden van de erboven 

gelegen verdiepingen passen bij het karakter van het pand.   

 

Het voorstel tot het verwijderen en het opnieuw opbouwen van de authentieke wand in de onderdoorgang is 

acceptabel. Er is voldoende aangetoond dat dit nodig is om de nieuwe stabiliteitskern te kunnen bouwen. Er mag 

echter geen verschil zijn tussen de te hergebruiken en de nieuw in te voegen stenen. Dit zal in een proefopstelling 

moeten worden aangetoond. Het verlengen van de betreffende wand om zo de kern aan het zicht te onttrekken en 

het toevoegen van een nieuwe entreepui, die is afgeleid van het oorspronkelijk ontwerp, is akkoord.  

 

De commissie kan instemmen met het reclamevoorstel, maar zal aan haar eindadvies de voorwaarde verbinden 

dat de uitwerking nader beoordeeld dient te worden. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor het nachtbeeld en ontvangt hiervoor graag een alternatief. De commissie 

mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het 

plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. De commissie adviseert het bestuur vooralsnog negatief ten 

aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. 
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