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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 16 OKTOBER 2019 

 

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

 

 

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

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 

 

6.1  3e Pijnackerstraat 3-9, Noord (1e behandeling) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   A3 architecten 

 Dossier:   OLO 4501321 (conceptaanvraag)  

 

6.2  Ruivendwarsstraat 5-51, Noord (2e behandeling) (20 min) 15:10 

 Omschrijving:  Realiseren van 20 beneden- bovenwoningen 

 Ontwerp:   HP architecten 

 Dossier:   OLO 3928697 (conceptaanvraag)  

 

6.3  Jan Kobellstraat 2, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Transformatie naar 12 woningen 

 Ontwerp:   JMW Architecten 

 Dossier:   OMV.19.07.00450  

 

PAUZE (5 min) 

 

6.4  Eiland van Brienenoord, IJsselmonde (2e behandeling) (20 min) 15:55 

Omschrijving: Vervangen westelijke brug en realiseren nieuwe brug oostzijde 

Ontwerp: Gemeente Rotterdam 

 Dossier:   OMV.19.09.00448 en OMV.19.09.00467 

 

6.5  Michelangelostraat 2 & Palladiostraat 1, Prins Alexander (2e behandeling) (30 min) 16:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 65 woningen Michelangelostraat & 96 woningen Palladiostraat 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.19.06.00033 & OMV.19.06.00031  

 

6.6  Kruiskade 12, Centrum (4e behandeling) (20 min) 16:45 

Omschrijving: Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp: Knevel Architecten & Walraad Architecten 

Dossier: OLO 3755363 (conceptaanvraag)  
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6.1  3e Pijnackerstraat 3-9, Noord (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  A3 architecten 

Dossier:  OLO 4501321 (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 vier panden ten behoeve van de nieuwbouw van twaalf 

woningen. De nieuwbouw voegt zich in de wand van een gesloten bouwblok dat bestaat uit verschillende panden 

en kleine ensembles. De nieuwbouw sluit in parcellering hierop aan door een visuele geleding in drie afzonderlijke 

panden. Twee ‘panden’ worden beëindigd met een vierde laag in de vorm van een zinken kap met grote 

dakkapellen in de goot. Het derde ‘pand’ bestaat uit vier lagen met een plat dak en heeft deels binnen, deels buiten 

de gevel stekende balkons aan de straatzijde. Er wordt een onderdoorgang gerealiseerd naar het achterterrein met 

fietsenbergingen. De begane grond verdieping is iets hoger voor aansluiting op de omgeving en meer ruimtelijke 

kwaliteit in de woningen. De gevels worden voorgesteld in metselwerk in twee verschillende kleuren. 

 

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. 

- 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.). 

- 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. 

- 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.  
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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). 

- 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 merkt op dat het jammer is dat de oorspronkelijke panden niet worden behouden of worden 

herontwikkeld. Het nieuwe volume dat wordt voorgesteld is passend binnen de straatwand. Ook de getoonde 

referenties zijn juiste voorbeelden voor een passende invulling. Echter wordt opgemerkt dat de voorgestelde gevels 

van het conceptplan nog niet overtuigend zijn, waardoor het plan zich nog onvoldoende voegt in de straatwand. De 

suggestie wordt gedaan om vanuit een zorgvuldige analyse van de context samenhang met de omgeving te 

zoeken, met bijvoorbeeld kleuren van kozijnen, deuren en metselwerk. Daarnaast overtuigt de voor dit gebiedstype 

kenmerkende driedeling van het plat afgedekte linker pand niet. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor een 

hoogwaardige bekleding van de zijgevels die boven de naastgelegen bebouwing uitsteken en zichtbaar zijn vanaf 

openbaar gebied. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 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 worden. 
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6.2  Ruivendwarsstraat 5-51, Noord (2e behandeling) 

  

Omschrijving:  Realiseren van 20 beneden- bovenwoningen 

Ontwerp:  HP architecten 

Dossier:  OLO 3928697 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste en verder uitgewerkte conceptaanvraag 

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

Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie uit het verslag d.d. 21 november 2018. De gaten tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw zijn 

afgesloten met een metselwerk raamwerk van twee verdiepingen hoog. Het raamwerk is op de begane grond 

gevuld met verdiepte metselwerk vlakken ter plaatse van de bergingen en spijlenhekwerk poorten naar het 

achterterrein. Het metselwerk van het raamwerk is conform het type en kleur metselwerk van de gevel, met een 

toepassing van rollagen, verbijzonderingen en stalen lateien.  

 

De achtergevels van de kopwoningen zijn voorgesteld in metselwerk en de tussenliggende woningen hebben een 

achtergevel van geprofileerde gevelplaat in een donkergrijze kleur. Verschillende verbijzonderingen van het 

metselwerk zijn in detail uitgewerkt en de zinken hemelwaterafvoeren aan de voorzijde bevinden zich verdiept in 

het metselwerk, om en om op de woningscheiding. De uiteindelijke metselwerkkleur is nog niet bepaald, maar de 

voorkeur gaat uit naar een oranjerode steen. Voorgesteld wordt om de kopgevel te voorzien van een kunstwerk dat 

een dialoog zoekt met het metselwerk.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- 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.  

- 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 gewijzigde conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie waardeert de getoonde ambitie die wordt gepresenteerd in het verder uitgewerkte plan. De 

commissie merkt echter op dat de manier waarop de nieuwbouw de hoek om gaat en de aansluiting op het 

bestaande bouwblok nog niet overtuigt. Het gekozen raamwerk van metselwerk is een positieve wijziging, maar 

lost het probleem van de galerij die los aan de gevel hangt niet op. Vanwege de brede opening tussen bestaande 

bouw en nieuwbouw is de galerij met vluchttrap en achtergevel erg zichtbaar vanaf openbaar gebied. Het idee van 

een gesloten bouwblok komt hierdoor onvoldoende tot zijn recht. De suggestie wordt gedaan bijvoorbeeld de 

kopwoningen als een diepere woning of ander woningtype te ontwerpen waardoor de hoek meer wordt dan een 

aangeklede doorsnede. Daarmee kan tevens de galerij worden ingesloten in de bouwmassa.  

 

De commissie merkt tevens op dat de keuze voor een donkere achtergevelplaat niet overtuigt. De vraag wordt 

gesteld of de donkere kleur niet een groot effect heeft op de kwaliteit van het binnenterrein. De suggestie wordt 

gedaan de uiteindelijke kleurkeuze van het metselwerk goed af te stemmen op de omgeving en daarbij een 

passende kleur voor de gevelplaat te kiezen. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde vragen en opmerkingen. 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 worden. 
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6.3  Jan Kobellstraat 2, Delfshaven (1e behandeling) 

  

Omschrijving:  Transformatie naar woningen  

Ontwerp:  JMW Architecten 

Dossier:  OMV.19.07.00450  

 

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 voorstel voor de verbouwing van een vrijstaand schoolgebouw naar woningen. De 

school staat in het midden van de wijk op een driehoekig, met straten en woningen omsloten plein. De school 

bestaat uit een langgerekt volume aan de straat en een kleiner volume dat haaks op dit volume staat. Het overige 

deel van het kavel is ingevuld als schoolplein. Het één-laagse schoolgebouw heeft een ruime kap met 

verschillende verbijzonderingen, en een indeling in de metselwerk gevels van langgerekte vensters die aan 

schoolplein-zijde aan de onderzijde breder zijn. De schoollokalen hebben een deur aan het schoolplein. 

 

De school wordt ingevuld met grondgebonden woningen, met een entree aan de straatzijde. Het schoolplein wordt 

ingericht met een combinatie van particuliere en gezamenlijke tuinen en een parkeerveld. De school krijgt een 

verkaveling waarbij de bestaande schoollokalen in tweeën worden opgedeeld. De architect geeft aan dat deze 

indeling niet direct aansluit op de gevel, waardoor er diverse ingrepen aan de gevels nodig zijn. Aan de straatzijde 

worden een aantal vensters verwijderd en worden er dertien deuren toegevoegd. Aan de zijde van het schoolplein 

worden de langgerekte vensters vervangen voor langgerekte vensters die tot aan de grond worden doorgetrokken, 

met lamellen aan de bovenzijde. De verbrede onderzijde van de bestaande kozijnen komen te vervallen. Waar de 

woningscheidende wanden op een venster aansluiten wordt er gekozen voor geëmailleerd glas. In de kap worden 

diverse dakramen voorgesteld. Ten slotte toont de architect een aantal opties waarbij een deel van de 

gevelopeningen aan de zijde van het schoolplein worden behouden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 

- 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 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

- 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. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de gekozen nieuwe indeling van het schoolgebouw een te grote impact heeft op de 

verschijningsvorm van het bestaande gebouw. Het vooroorlogs schoolgebouw is een beeldbepalend pand van A. 

van der Steur, op een prominente locatie binnen de woonwijk. Het schoolgebouw kent een bijzondere en verfijnde 

vormgeving van de gevels met typerende T-vensters en hoge daken. De ingrepen die worden voorgesteld aan het 

gebouw ogen zeer geforceerd en houden onvoldoende rekening met de bestaande kwaliteiten. De keuze voor het 

aanbrengen van nieuwe gevelopeningen die vervolgens worden geblindeerd is zeer onlogisch. De transformatie 

kent geen helder concept met een juiste balans tussen de herindeling van het gebouw en de consequenties voor 

de buitenschil. De commissie vraagt de architect om een aangepast plan voor te leggen, dat vanuit de structuur 

van het gebouw zelf wordt ontworpen. Hierbij wordt tevens aandacht gevraagd voor een passende inrichting voor 

het centraal in de wijk gelegen schoolplein. 

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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6.4  Eiland van Brienenoord, IJsselmonde (2e behandeling) 

Omschrijving:  Vervangen westelijke brug en realiseren nieuwe brug oostzijde 

Ontwerp:  Gemeente Rotterdam 

Dossier:  OMV.19.09.00448 en OMV.19.09.00467 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft beide aangepaste aanvragen 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 beide aangepaste plannen 

De architect en landschapsarchitect presenteren gezamenlijk een aangepast voorstel voor de twee bruggen naar 

het Eiland van Brienenoord, naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 2 oktober 2019. De landschapsarchitect 

geeft hierbij een nadere toelichting betreft de landing van de bruggen in het landschap. Aangegeven wordt dat het 

eiland verschillende karakters kent, met civieltechnische scheidingen tussen het getijdenatuur en de verharde 

delen. De bruggen sluiten aan op verschillende werelden, met de consequentie van een afwijkende aanlanding van 

de twee bruggen in het landschap. 

 

Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan de bruggen zelf. Gekozen is om de vakwerk leuningen in 

dezelfde kleur te houden, en alle overige onderdelen zoals het bewegingswerk en de masten in een donkerdere 

tint uit te voeren. Het vakwerk zelf is aangepast door deze door te trekken ter plaatse van het bewegingswerk en 

het scharnierpunt zo vorm te geven dat de continuïteit van het vakwerk sterker wordt. De lantaarnpalen en masten 

worden op eenvoudige wijze met bouten op het vakwerk bevestigd, in plaats van op hiervoor speciaal ontworpen 

uitkragingen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:  Stedelijke groengebieden / Haven- en bedrijventerreinen (klein deel van de aanlandingen) 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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. 

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

Verschijningsvorm 

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

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour).  

- 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.  

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

worden op elkaar afgestemd.  

 

Reactie van de commissie op beide aangepaste aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit de vorige vergadering op zorgvuldige wijze zijn verwerkt in het 

ontwerp, en dat er nu een mooie samenhang is ontstaan tussen de twee bruggen. De aanpassingen aan het 

kleurgebruik, het vakwerk en het scharnierpunt hebben geresulteerd in een consequente vormgeving die de 
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ervaring van de bruggen ten goede zal komen. Ook de uitgebreide toelichting van het landschap en de daaruit 

volgende aanlanding van de bruggen is overtuigend. De commissie gaat ervan uit dat in het loopvlak van de brug 

bij de aanlanding een dilatatie of andere subtiele overgang zal komen.  

   

De commissie merkt op dat de detaillering van de bruggen nog niet is ingediend bij de aanvraag 

omgevingsvergunning, waardoor deze van latere welstandstoetsing zal zijn. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat het voorstel niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is echter vooralsnog 

negatief aangezien de detaillering van het voorstel nog beoordeeld dient te worden. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de beoordeling van deze detaillering. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden 

voorgelegd. 
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6.5  Michelangelostraat 2 & Palladiostraat 1, Prins Alexander (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 65 woningen Michelangelostraat + 96 woningen Palladiostraat 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier: OMV.19.06.00033 & OMV.19.06.00031  

(voorheen conceptaanvragen OLO 4157091 & OLO 4156771) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van de twee plannen terug uit de commissie vanwege 

zijn betrokkenheid bij de planvorming. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft beide aangepaste aanvragen 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 de aangepaste plannen 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van twee woongebouwen, naar aanleiding 

van de welstandsreactie d.d. 20 maart 2019. De stedenbouwkundige opzet is aangepast, waarbij de losse strook 

van het bouwdeel aan de Palladio-zijde is komen te vervallen. Hierdoor resteert er een bouwblok met twee 

doorgangen tot een openbare binnentuin, waar zich de twee centrale entrees van de appartementen bevinden. Het 

parkeren wordt aan de westzijde opgelost, grenzend aan de bestaande openbare parkeerplekken in het gebied. 

 

Het bouwdeel aan de Michelangelo-zijde is in stedenbouwkundige opzet onveranderd ten opzichte van de eerdere 

presentatie. Dit bouwblok kent een opzet van een hoge schijf aan de straatzijde en daarachter een lager deel. In 

het midden van het blok is het parkeren opgelost met een parkeerverdieping op de begane grond en een 

bovenliggend parkeerdek.  

 

De twee blokken hebben een vergelijkbare verschijningsvorm, met een afwijking in de kleur metselwerk. De hoge 

gevels zijn opgebouwd uit verticale elementen met grote gevelopeningen. De buitenruimtes veranderen naar boven 

toe van serres, naar balkons met glazen balustrades, tot balkons met stalen spijlenhekwerken. De zijgevels worden 

rustiger vormgegeven met kleinere gevelopeningen. De binnengevels van het Palladio-blok zijn voorzien van 

balkons die van elkaar verspringen. De kleur van het metselwerk van het Michelangelo-blok sluit aan bij de overige 

bebouwing aan de Michelangelostraat.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- 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.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

- 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. 

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke 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 aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet sterk is verbeterd ten opzichte van het eerder 

gepresenteerde voorstel. Doordat het losse volume aan de Palladio-zijde is komen te vervallen blijft de bijzondere 

molenwiekstructuur van de Prinsessen en de bestaande groenstructuur beter ervaarbaar. Ook de positionering van 

het parkeren naar de zijde van het bestaande parkeerveld komt het plan zeer ten goede. Hierdoor ontstaat er 

ruimte voor een prettig hof binnen het bouwblok. 

 

De commissie is echter nog niet overtuigd van de opzet van het bouwdeel aan de Michelangelo-zijde. De grote 

hoeveelheid zichtbare geparkeerde auto’s op het parkeerdek, die zowel vanuit de woningen als vanaf buiten 

zichtbaar zijn, leggen een te grote druk op de kwaliteit van de binnenruimte van het blok. Daarnaast ontstaan er 

door de parkeergarage op de beganegrond met name aan het water zeer lange gesloten gevels. De commissie 

vraagt de architect te onderzoeken op welke wijze de parkeeroplossing kan worden aangepast of beter worden 

weggewerkt, zodat ook in dit blok een prettig binnenhof en gevel aan de waterkant zal ontstaan. 

 

De commissie onderschrijft de keuze om de twee bouwblokken in verschijningsvorm op elkaar aan te laten sluiten. 

De keuze voor een gelere gevelsteen voor het Michelangelo-blok sluit goed aan bij de bestaande bebouwing aan 

die zijde. De commissie is tevens van mening dat de gevels in gevelcompositie en detaillering op fraaie en 

hedendaagse wijze aansluiten op de weefgevelstructuren van de bebouwing in de stempels- en strokenwijk.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwdeel aan de Palladio-zijde niet strijdig is 

met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. Er is echter geconstateerd dat de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwdeel aan de Michelangelo-zijde wel strijdig is met de criteria. Het advies aan 

het bestuur voor deze aanvraag 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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6.6  Kruiskade 12, Centrum (5e 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 

De herontwikkeling voor Grand Hotel Central die uitgaat van het terugbrengen van de bestaande gevel naar het 

oorspronkelijk ontwerp met daarachter nieuwbouw en erop een toren is meerdere malen besproken met de 

commissie. De huidige presentatie gaat in op de laatste opmerkingen uit het verslag van 17 juli 2019. 

 

Omgang met de voorgevel Grand Hotel Central 

Eén van de aspecten binnen de herontwikkeling van Grand Hotel Central is het terugbrengen van de gevel naar 

het oorspronkelijk ontwerp. Vanwege een verhoogd straatpeil is een zuivere reconstructie op de begane grond 

echter niet mogelijk. Ten opzichte van voorgaand voorstel is het formaat van de vensters leidend en wordt in de 

taal van de architectuur een nieuw ontwerp voor de borstwering voorgelegd. Daarnaast wordt voorgesteld het rode 

kunststeen terug te brengen. Destructief onderzoek heeft uitgewezen dat achter de stuclagen rood kunststeen 

schuilgaat.  

 

Interieur van de begane grond  

Het ontwerp voor de begane grond zal worden gemaakt op het moment dat er een exploitant in beeld is. Om te 

kunnen sturen op samenhang tussen de te herplaatsen lobby en de overige ruimten zijn uitgangspunten opgesteld 

voor het nader te maken interieurontwerp.  

 

Tussenlaag 

De ingesnoerde laag tussen de bestaande onderbouw en de te maken toren is in het aangepaste ontwerp volledig 

van glas.  

 

Gevelontwerp van de toren 

Het gevelontwerp is in detail gewijzigd door het betonraster meer dikte te geven waardoor de afstand tussen de 

voorkant van het raster en de invulling is vergroot. Daarnaast is de groef in het betonraster verdiept.  

 

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.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 

In een eerdere reactie heeft de commissie positief gereageerd op het terugbrengen van de gevel van Hotel Grand 

Central naar het oorspronkelijk ontwerp. Zij had echter nog een opmerking op het ontwerpvoorstel voor de 

plintgevel, waar vanwege een verhoogd straatpeil een zuivere reconstructie niet mogelijk is. Het aangepaste 

voorstel wordt positief ontvangen. Het rijzige karakter van de vensters blijft behouden en het ontwerp van de 

borstwering past binnen de architectuurtaal.  

 

De commissie ondersteunt het terugbrengen van de rode kunststeen in de voorgevel. Het is positief dat nader 

destructief onderzoek een nieuw feit heeft opgeleverd. Voor wat betreft de kleur geeft zij mee de intensiteit, ten 

gunste van de samenhang, af te stemmen op de patina van het metselwerk.  

 

De uitgangspunten voor het interieur van de begane grond zijn helder en ziet de commissie gewaarborgd worden 

in het ontwerp. Zij doet daarom de oproep de restauratiearchitect als supervisor aan te stellen voor het 

vervolgtraject van het interieur. 

 

De commissie reageert positief op het gevelvoorstel voor de bouwlaag tussen onderbouw en de toren. Het volledig 

in glas uitvoeren is een aanwinst voor het totaalontwerp en het intensiveert de relatie tussen het programma en het 

aangrenzende dakterras.  

 

De commissie stemt op hoofdlijnen in met het gevelontwerp van de toren. De extra dikte en de diepere groef in het 

betonraster hebben een gunstig effect op de werking van het gevelontwerp. De commissie verzoekt echter wel in 

de vervolgfase de materialen te bemonsteren ter beoordeling van de oppervlaktebehandeling en de kleur van het 

materiaal, in relatie tot de hoge centrumambities en de wijze van veroudering.   

 

De indeling van de dakplattegrond van de toren is op conceptniveau overtuigend. De commissie ziet de uitwerking 

met belangstelling tegemoet en vraagt aandacht voor de hoogte en de gevelafwerking van de installatieombouw en 

bij eventuele leidingen het verloop over het dak.  

 

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

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.  
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