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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 

 

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

 

 

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

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 

 

7.1 Jan Kobellstraat 70, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Renovatie bouwblok appartementen  

 Ontwerp:   Venster Architekten 

 Dossier:   OLO 4669673 (conceptaanvraag) 

 

7.2  Graafstroomstraat 39, Spaanse Polder (1e behandeling) (20 min) 15:10 

Omschrijving: Verbouwing bedrijfspand naar plaatwerkerij 

Ontwerp: Architectenbureau & Ingenieursbureau IR. C. Riksman 

 Dossier:   OMV.19.07.00544 

 

7.3  Ruivendwarsstraat 5-51, Noord (3e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Realiseren van 20 beneden- bovenwoningen 

 Ontwerp:   HP Architecten 

 Dossier:   OLO 3928697 (conceptaanvraag)  

 

Pauze (10 min) 

 

7.4  Zestienhovensekade 162, Overschie (2e behandeling) (20 min) 16:00 

Omschrijving: De Schiewerf; Herontwikkeling en nieuwbouw 39 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   Meerveld Architectuur 

 Dossier:   OMV.19.06.00220 

 

7.5  Meidoornsingel 208, Hillegersberg - Schiebroek (3e behandeling) (20 min)  16:20 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw kerk en woonzorg Aafje 

 Ontwerp:   FAAM Architects  

 Dossier:   OLO 4015439 (conceptaanvraag) 
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7.1 Jan Kobellstraat 70, Delfshaven (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Renovatie bouwblok appartementen  

Ontwerp:  Venster Architekten 

Dossier:  OLO 4669673 (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 het aan de buitenzijde isoleren van een bestaand bouwblok aan het 

Visserijplein. Het gesloten bouwblok bestaat voor de helft uit een haakvormig deel dat voor de oorlog door J.J.P. 

Oud is ontworpen en een haak die later in vergelijkbare stijl is gebouwd door J. Bokkum, nadat dit deel en de 

naastgelegen blokken tijdens de oorlog zijn gebombardeerd. In het voorstel wordt alleen het naoorlogse deel 

gerenoveerd. Het deel van J.J.P. Oud is eerder gerenoveerd, waarbij er is gekozen voor isoleren aan de 

binnenzijde. 

 

Het bouwblok heeft een metselwerk gevel en kent een systematische opbouw van portieken en gespiegelde 

gevelopeningen. De hoeken zijn verbijzonderd door middel van een afgeschuinde hoek en een winkel in de plint. 

Het pand is voorzien van bijzondere schokbeton elementen in de kaders rondom de woonkamerramen en 

entreepuien, in de daklijsten en aan de gevels van de hoekwinkels. 

 

In het voorstel worden de straatgevels ongeveer vijftien centimeter opgedikt, waarbij het uitgangspunt is om het 

aanzicht van de gevels in oorspronkelijke staat terug te brengen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van steenstrips en 

gegoten composiet ter reconstructie van het gevelbeeld in metselwerk en schokbeton. De later aangebrachte 

kunststof kozijnen worden vervangen voor kunststof of aluminium kozijnen met een dunner profiel, om meer terug 

te gaan naar het beeld van de verwijderde stalen kozijnen. De oorspronkelijk kozijnindeling wordt teruggebracht, 

inclusief de verfijnde indeling in de ramen ter plaatse van de portieken. De bestaande balkonbalustrades worden 

hergebruikt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

omringende blokken. 

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

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

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 
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- 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). 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de stad voor een grote verduurzamingsopgave staat, en het initiatief om het bouwblok 

te isoleren daarmee zeer wordt ondersteund. De commissie mist in de presentatie een overtuigende onderbouwing 

waarom het blok niet aan de binnenzijde kan worden geïsoleerd, zoals in het andere deel van het gesloten 

bouwblok is gedaan. Hoewel de aanvrager aangeeft dat de buitengevel in slechte staat verkeerd door het in het 

verleden inzagen van het metselwerk, is dit niet inzichtelijk gemaakt in de presentatie. De commissie geeft echter 

aan dat op dit moment de keuze voor het isoleren aan de buitenzijde wordt voorgelegd, en dat er op dit voorstel 

wordt gereageerd.  

 

Het bouwblok staat op een zichtbare plek aan het Visserijplein en kent een ambachtelijke detaillering, waardoor 

een zeer zorgvuldige aanpak voor de renovatie is vereist. De bestaande, driedimensionale schokbeton elementen 

vormen constructieve onderdelen van de gevel. Voorkomen dient te worden dat er een beeld ontstaat waarbij 

losse, decoratieve elementen op de gevel zijn geplakt. Hierbij zijn de naden, de hoeken en de kleur en textuur van 

de steenstrips en composietdelen van groot belang. De aansluiting op het bouwdeel van J.J.P. Oud zal nader 

bekeken moeten worden. Het verschil in de dikte van de gevel zal op passende wijze en op een logische plek in de 

gevel moeten worden opgelost. In de huidige presentatie mist een horizontaal detail van deze aansluiting. Ook de 

keuze van het type kozijn is zeer beeldbepalend. Hierbij wordt aangegeven dat een afwijking in indeling ten 

opzichte van de oorspronkelijke situatie in sommige gevallen juist een overtuigender beeld op kan leveren. 

 

De commissie geeft aan dat zij graag overtuigd wordt van een zorgvuldige aanpak van dit bijzondere stadsblok. 

Voor de verdere uitwerking vraagt de commissie om een mock-up op locatie, waarbij de beeldbepalende 

gevelelementen op driedimensionale wijze bij elkaar komen. In de mock-up zal worden beoordeeld hoe de 

verschijningsvorm, detaillering en materialisering zich zullen verhouden tot de bestaande gevel, het overige deel 

van het bouwblok en de omliggende bebouwing.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het getoonde voorstel maar vraagt daarbij aandacht voor de 

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

verder uitgewerkt plan. 
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7.2  Graafstroomstraat 39, Spaanse Polder (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Verbouwing bedrijfspand naar plaatwerkerij 

Ontwerp:  Architectenbureau & Ingenieursbureau IR. C. Riksman 

Dossier:  OMV.19.07.00544 

 

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 aanpassing van de straatgevels van een aantal panden in het 

bedrijventerrein de Spaanse Polder. De verzameling bedrijfsgebouwen bestaat uit kantoorpanden aan de 

Industrieweg en aan de andere zijde van het complex, met ertussen een bedrijfsruimte die in verschillende 

volumes is opgedeeld. De kantoordelen hebben een representatieve uitstraling richting de straat. De bedrijfshallen 

zijn geslotener vormgegeven met dichte overheaddeuren en smalle bandramen onder de dakrand. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

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. 

Verschijningsvorm 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de Spaanse Polder een bedrijventerrein is met een historische betekenis voor de stad. 

Het terrein is bedacht als een experimentele werkstad, voorzien van een sociaal centrum, groenvoorzieningen en 

met betekenisvolle architectuur. De Graafstroomstraat is één van de straten waarin de oorspronkelijke 

ontwerpprincipes ten aanzien van de stedenbouwkundige opzet en de architectuur nog goed afleesbaar zijn. De 

bedrijfsgebouwen waarvan wordt voorgesteld om de gevels aan te passen maken onderdeel uit van deze 

oorspronkelijke structuur, wat vraagt om een zorgvuldige aanpak. 

 

De commissie ondersteunt het initiatief om de gebouwen te verduurzamen en begrijpt dat isoleren aan de 

binnenzijde een te complexe opgave kan zijn. Ook is het situeren van de kantoren aan de Industrieweg en het 

creëren van een ruime achterliggende bedrijfsruimte in principe een logische opzet. Het nieuwe gevelbeeld dat 

wordt voorgesteld is echter in strijd met de geldende welstandscriteria, die vragen om beter aan te sluiten bij de 

karakteristieken van de bestaande bebouwing. Dit heeft te maken met de volgende aspecten: 

 

- Het oorspronkelijke en nog dominante gevelmateriaal in de Graafstroomstraat is aardetint metselwerk. De 

keuze voor een combinatie van zilverkleurige, witte, en zwarte stalen gevelbeplating is te afwijkend. De criteria 

vragen juist om deze keuze af te stemmen op de omliggende bebouwing.  

- Doordat de voorzetgevel over diverse ramen en deuren wordt doorgetrokken ontstaat er een zeer lange, 

dichte gevel aan de Graafstroomstraat. De commissie begrijpt dat alle kantoren bij een verbouwing aan de 

Industrieweg gesitueerd worden. Echter zijn er ook ontwerpmethodes om het fabrieksgedeelte een prettiger en 

opener karakter naar de straat te geven.  

- Doordat de vlakke voorzetgevel ook ter plaatse van de terugliggende volumes op de rooilijn wordt geplaatst, 

wordt de parcellering in verschillende volumes veel minder afleesbaar. Gevraagd wordt om dit beter af te 

stemmen op de schaal en parcellering van de oorspronkelijke bebouwing. 

 

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 

aanvrager graag terug in een volgende vergadering. 
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7.3  Ruivendwarsstraat 5-51, Noord (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Realiseren van 20 beneden- bovenwoningen 

Ontwerp:  HP Architecten 

Dossier:  OLO 3928697 (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 16 oktober 2019. Aangegeven wordt dat het vanuit het bestemmingsplan niet mogelijk is om in de ruimte 

tussen de hoekwoning en het naastgelegen pand te bouwen. Wel zijn de volgende aspecten aangepast ten 

opzichte van het eerdere voorstel: 

 

- De entreedeur op de kop is dieper in de gevel geplaatst. 

- De metselwerk band van de muur naar het achtergebied is verhoogd waardoor deze het blok visueel meer 

afsluit en in hoogte aansluit bij de bovenzijde van de gevelopeningen in het naastgelegen pand. 

- De verdiepingsramen op de kop- en achtergevel zijn overhoeks geschakeld. 

- De galerij aan de achtergevel is verder teruggelegd ten opzichte van de kopgevel. De kleur van de balustrade 

is bij de kopwoning in een afwijkende kleur voorgesteld, die aansluit bij de kleur van de hekwerken in de muur 

naar het achtergebied. 

- De kleur van de achtergevel van de overige woningen is lichter geworden, in lijn met de grijstint van de galerij 

en de vluchttrap. 

 

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. 

- 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. 
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- 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 

De commissie geeft nogmaals aan dat het een zorgvuldig ontworpen en rijk vormgegeven voorstel betreft. Hoewel 

in het vorige verslag gevraagd is om de bebouwing meer de hoek om te zetten is het vanuit de onderbouwing van 

de architect te begrijpen dat deze keuze niet kan worden gemaakt. Daarnaast is, door de wijzigingen die zijn 

doorgevoerd in de gevels van de kopwoning, de muur naar het achterterrein en de kleur van de achtergevel, de 

beleving van de tussenruimte verbeterd. 

 

De commissie vraagt nog wel aandacht voor de eerder gemaakte opmerking betreft de te afwijkende kleur van het 

metselwerk. Zij vraagt de architect om bij de aanvraag omgevingsvergunning de bemonstering van het metselwerk 

ter nadere beoordeling voor te leggen aan het secretariaat welstand. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aangepaste conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van het voorstel 

dient sprake te zijn van een passende materiaalkeuze en een zorgvuldige detaillering. De definitieve aanvraag 

wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 

aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.4  Zestienhovensekade 162, Overschie (2e behandeling)    

 

Omschrijving:  De Schiewerf; Herontwikkeling en nieuwbouw 39 eengezinswoningen 

Ontwerp:  Meerveld Architectuur 

Dossier:  OMV.19.06.00220 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 17 juli 2019. De stedenbouwkundige opzet is op een paar punten gewijzigd ten opzichte van het eerdere 

voorstel.  

 

De reservering voor een brug en langzaamverkeersroute over de locatie is komen te vervallen. Daardoor is een 

privaat collectief binnenterrein mogelijk gemaakt. Het parkeren is verschoven naar de randen van het binnenterrein 

waardoor ruimte ontstaat om grote groenvakken met bomen van de eerste orde te realiseren. Het gehele 

binnenterrein is verder bestraat met één uniforme straatsteen. De lage fietsbergingen zijn op andere wijze 

georganiseerd. Deels zijn deze twee aan twee gekoppeld aan de woningen, het andere deel is in één 

aaneengesloten rij aan de zuidzijde van het gebied geplaatst.  

 

Het binnenterrein kent twee toegangen, een brede hoofdentree in het midden en aan de zuidzijde een smallere 

toegang. Beide toegangen zijn afsluitbaar met een poort. Door deze openingen is het water van de Schie vanaf de 

Zestienhovensekade zichtbaar.  

 

Aan de Zestienhovensekade zijn twee rijen woningen gesitueerd, met ertussen de doorgang naar het 

binnenterrein. Aan de Schie worden twee rijen woningen voorgesteld met tuinen en vlonders aan het water. 

Tussen de waterwoningen bevindt zich op de plek van de voormalige kraanbaan een groene verblijfsruimte aan het 

water die voor alle bewoners toegankelijk is. Aan de zuidzijde van de locatie worden drie geschakelde woningen 

gerealiseerd, met daarvoor op de voormalige buitenplaats een parkeerkoffer met blokhagen en bomen. Aan de 

voormalige buitenplaats en kraanbaanlocatie bevinden zich twee afwijkende woningen, de portierswoning en de 

steenhouwerswoning. 

 

De woningen aan de Zestienhovensekade hebben een doorlopende daklijn. Iedere woning is individueel 

herkenbaar gemaakt door gebruik van verschillende kleuren metselwerk, topgevels en verbijzonderingen rond de 

entree en kozijnen. De waterwoningen zijn meer uniform en hebben een industriëler karakter. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  
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- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie merkt op dat het voorstel zonder brugverbinding en langzaamverkeersroute in stedenbouwkundig 

opzicht helderder is geworden. De nieuwe oplossing voor het auto- en fietsparkeren levert kwalitatieve ruimte op in 

het binnenterrein. Wel wordt geconstateerd dat er veel verharding wordt voorgesteld op het binnenterrein. De 

suggestie wordt gedaan het binnenterrein groener in te richten. 

 

Wat betreft de architectonische uitwerking merkt de commissie op dat het plan nog nauwelijks verbeterd is ten 

opzichte van het eerdere voorstel. De commissie geeft aan dat met name aan de Zestienhovensekade het ontwerp 

te ambivalent is, omdat er geen heldere keuze wordt gemaakt tussen het ontwikkelen van een reeks individuele 

woningen of het ontwerpen van een ensemble van rijwoningen. Hoewel de criteria vragen om kleinschalige 

bebouwing met open tussenruimten, kan de commissie zich hier een ensemble van rijwoningen dat zich voegt 

tussen de diverse generaties rijwoningen elders aan de Zestienhovensekade goed voorstellen. In dat geval moeten 

er architectonische middelen worden gevonden die de schaal van de rij woningen als geheel ondersteunen, 

(bijvoorbeeld doorgaande kappen en dakranden), de individuele woningen hieraan ondergeschikt maken en de 

koppen van de rijen weten te articuleren.  

 

In contrast met deze meer uniforme benadering aan de Zestienhovensekade vraagt de commissie aan de 

waterkant juist meer ruimte voor individualiteit en verscheidenheid. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de 

portiers- en de steenhouwerswoning, die zich sterker mogen onderscheiden van de overige woningen.  

 

Ten slotte merkt de commissie op dat het zuidelijke doorzicht vanaf de Zestienhovensekade naar de Schie nog niet 

overtuigt, aangezien de zichtlijn wordt verstoord door de fietsbergingen. De suggestie wordt gedaan deze 

bergingen voor de woningen te plaatsen zoals in het bredere deel van het binnenterrein. Het architectonisch 

ontwerp van de bergingen zou daarbij onderdeel moeten worden van het landschapsplan voor het binnenterrein. 

 

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  Meidoornsingel 208, Hillegersberg - Schiebroek (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw kerk en woonzorg Aafje 

Ontwerp:  FAAM Architects  

Dossier:  OLO 4015439 (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. In overleg met stedenbouw zijn de volumes van het op 20 februari 

2019 gepresenteerde plan herverdeeld ten behoeve van een gunstiger bezonning van het belendende perceel. 

Het volume aan de Wilgenplaslaan is een verdieping hoger geworden en het op de locatie meer naar achteren 

gelegen bouwdeel is ingekort en verlaagd. Waar in het vorige plan de verschillende functies onder één dak waren 

gegroepeerd wordt nu voorgesteld de twee functies meer uit elkaar te trekken en in de plint met elkaar te 

verbinden. Door landschapsarchitecten Feddes/Olthof is een inrichtingsplan voor de buitenruimte gemaakt, met 

een wadi aan de laan en blokhagen die het voorplein aan de singel omzomen.  

 

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. 

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

nabespreking 

De commissie merkt op dat de wijzigingen in de volumes het plan sterker maken. Doordat de volumes meer uit 

elkaar worden getrokken zijn de verschillende functies nu helderder afleesbaar. De commissie is positief over het 

betrekken van een landschapsarchitect bij het plan. Zij is echter niet overtuigt van de stevige blokhaag aan de 

singelzijde. De blokhaag omsluit het voorplein en de klokkentoren landt midden in het groen. De commissie merkt 

op dat daardoor de bijzondere expressie van de losstaande klokkentoren en een formeel voorplein voor de kerk 

wordt verstoord.  

 

De getoonde ambities in materiaalgebruik en plasticiteit zijn zeer hoog. Dit moet worden waargemaakt in de 

verdere uitwerking van het plan. De beeldbepalende details die bij de conceptaanvraag zijn aangeleverd zijn 

tijdens de presentatie niet aan bod gekomen. Deze worden op een later moment van een reactie door de 

commissie voorzien.  

 

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het volume met installaties op het dak. De vraag wordt gesteld of deze 

geen belemmering zal vormen voor het licht in de patio. De suggestie wordt gedaan het volume mee te ontwerpen 

en in materialisering aan te laten sluiten op de hoogwaardige afwerking van het gehele plan. 

 

Conclusie 

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

genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve aanvraag 

omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 

 

 

 

  


