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VOORWOORD 
Ieder jaar gaat de commissie voor Welstand en Monumenten weer 
op zoek naar een markant en expressief project voor de omslag van 
het jaarverslag. Deze keer was de keuze eenvoudig. Dat kon alleen 
maar POST zijn: de restauratie van het Postkantoor aan de Coolsingel, 
met de opvallende honderdvijftig meter hoge woontoren aan de kant 
van het Rodezand. Op spectaculaire wijze verenigt dit project twee 
karakteristieke Rotterdamse thema’s: hoogbouw en monumenten. 

De laatste decennia staat Rotterdam bekend als hoogbouwstad, maar 
inmiddels is zij meer dan dat. Anno 2019 blijkt dat Rotterdam zich 
met evenveel overtuiging een unieke, moderne en toekomstgerichte 
monumentenstad kan noemen. Opvallend is dat niet minder dan 
één op de negen voorgelegde plannen, een rijksmonument of 
gemeentelijk monument betreft. 
Rotterdam heeft vooral veel monumenten uit het interbellum en 
meer nog uit de Wederopbouwperiode. Juist deze gebouwen blijken 
in onze tijd toe aan een tweede leven met een nieuwe functie. 
Bij het werken met deze monumenten draait het erom een ideale 
balans te vinden tussen monumentale waarden en de eisen die 
nieuwe functies stellen aan het gebouw. In Rotterdam zet de status 
van monument de ontwikkeling van een gebouw zeker niet op slot. 
Sterker nog, het kan juist een stimulans zijn om te komen tot nieuwe 
vormen waarin een functie op een andere manier de ruimte krijgt en 
de kwaliteiten van het monument op een nieuwe wijze tot expressie 
komen. Een mooi voorbeeld is Santos, het vroeg twintigste-eeuwse 
pakhuis dat wordt herontwikkeld tot designcenter. De nieuwe opbouw 
versterkt de kwaliteiten van het monument. In combinatie met de 
huidige functie staat het pakhuis nu stoerder overeind dan ooit. 

De woningbouw in Rotterdam nam in 2018 een vlucht. Enkele 
markante hoogbouwprojecten, zoals POST aan de Coolsingel, 
Casa Nova aan de Wijnhaven en de Baantoren zullen de 
Rotterdamse skyline nog sterker gaan profleren. Rond de Laan 
op Zuid begint Parkstad vorm te krijgen. Dit rustige, maar 
onmiskenbaar stedelijke woonmilieu zal beslist het spectrum van 
Rotterdamse woonomgevingen gaan verrijken. 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

5 VOORWOORD 

De bestaande stad met al haar monumenten en historische waarden 
– zeker die uit de Wederopbouwperiode – blijkt een krachtige 
basis te bieden voor verdere ontwikkeling en verdichting. Met 
deze benadering versterkt de stad bovendien de inmiddels breed 
gewaardeerde eigenheid van Rotterdam. 

Het commissiewerk geeft de leden een scherp inzicht in het brede 
panorama van ontwikkelingen in de stad. Het heeft geleid tot een 
‘ongevraagd essay’ over het verder accentueren van de stedelijke 
kwaliteiten van Rotterdam vanuit een integrale blik op de stad. 

Om een impressie te geven van het werk van de commissie in 2018, 
begint dit jaarverslag met een beeldengalerij van plannen die in dat 
jaar bij de commissie op tafel kwamen. 

ir. Han Michel, 
voorzitter commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam 
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POST 
ROTTERDAM 
(RIJKSMONUMENT) 

Herbestemming van het voormalige 
hoofdpostkantoor aan de Coolsingel 
naar hotel, horeca en retail met 
toevoeging van een residentiële toren 
met 305 woningen 
Ontwerp ODA New York, Braaksma & Roos 
Architectenbureau en ABT 
Opdrachtgever OMNAM GROUP 

Auteur beeld: ODA New York 



  

7 PROJECTEN 2018 

Transformatie pakhuis naar STILWERK woonwarenhuis, foodmarket, co-
working en shortstay appartementen SANTOS Ontwerp Renner Hainke Wirth Zirn 
Architekten & WDJArchitecten 

(RIJKSMONUMENT) Opdrachtgever Stilwerk Hamburg 
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 Transformatie kantoorgebouw naar 
97 woningen 
Ontwerp V8 Architects NIEUW HOBOKEN Opdrachtgever HIG Ontwikkeling bv 
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Herontwikkeling van bestaande 
paviljoens aan de Schiedamsedijk tot 
één nieuw paviljoen waarin onderdelen 
van het Havenbedrijf Rottedam, 
Maritiem Museum en diverse horeca 
gevestigd worden 
Ontwerp MoederscheimMoonen 
Architects LEUVEHAVENPAVILJOEN Opdrachtgever Gemeente Rotterdam 
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PARKSTAD 

In 2018 werd van drie projecten binnen Parkstad het ontwerp afgerond: 
Remisehof, Machinistenhof en Overmaas, ontwikkeld door separate partijen 
met verschillende architecten. 

Remisehof bestaat uit twee blokken aan weerszijden van de Laan op Zuid. 
Machinistenhof uit één blok. Overmaas is onderverdeeld in drie CPO-projecten: 
Overtuin, Overmaat en Overture, elk ontwikkeld en ontworpen door eigen 
architectencombinaties. 
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Image by Piktorial 

PARKSTAD 

REMISEHOF 
Eerste fase bestaande uit twee 
Rotterdamse stadsblokken aan 
de Laan op Zuid met royale 
collectieve binnentuin en een divers 
woonprogramma 
Ontwerp Powerhouse Company en 
Delva landscape architects 
Opdrachtgever Stevast Baas & Groen, 
Dura Vermeer en Syntrus Achmea real 
estate & finance 

PARKSTAD 

MACHINISTEN-
HOF 
Nieuwbouw 31 stadswoningen, 
acht herenhuizen en twintig (huur) 
appartementen 
Ontwerp Spee Architecten 
Opdrachtgever Leyten 
Bouwplanontwikkeling bv 
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PARKSTAD 

OVERMAAS 

OVERMAAT OVERTUIN OVERTURE 

GEVELOVERZICHT OVERMAAS 

OVERMAAT 
Nieuwbouw kleinschalig appartemen-
tengebouw met zeven royale apparte-
menten (een per laag) en zestien brede 
gezinshuizen aan laan en park rondom 
een collectief parkeerstraatje 
Ontwerp Geurst en Schulze 
Architecten, De Nijl Architecten, 
Architectenbureau Kühne & Co 
Opdrachtgever CV Overmaat 
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OVERTUIN 
Nieuwbouw dertien woningen-met-tuin 
en zeven appartementen, die samen een 
prettig woonbuurtje vormen rondom 
een collectieve tuin 
Ontwerp Overtuin Architecten [Joke 
Vos Architecten en JagerJanssen 
architecten] 
Opdrachtgever Vereniging van 
Opdrachtgevers Overtuin 

OVERTURE 
Nieuwbouw elf herenhuizen en tien 
dijkwoningen in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 
Ontwerp Bureau Massa en Laila Ghait 
Architecten 
Opdrachtgever Vereniging van 
Opdrachtgevers Overture 
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LLOYDKWARTIER 

Nieuwbouw van 23 gezinsappartementen BABEL, Ontwerp Laurens Boodt Architect 
Opdrachtgever Gebieds- en LLOYDPIER vastgoedontwikkelaar AM 
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LLOYDKWARTIER 

EDEN DISTRICT, 
LLOYDPIER 

Nieuwbouw woongebouw met 95 
appartementen en stadswoningen, 
gezamenlijke binnentuin en 
ondergrondse parkeergarage 
Ontwerp Arons en Gelauff architecten 
i.s.m. Architectuur Maken 
Opdrachtgever Blauwhoed 
Projectontwikkeling, Stebru Groep 
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 Herontwikkeling (deel) poortgebouw 
ZUIDERZIEKENHUIS naar Zuider Gymnasium 

Ontwerp Molenaar & Co Architecten POORTGEBOUW Opdrachtgever BOEi 

Auteur beeld: Molenaar & Co Architecten 
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ZUIDERZIEKENHUIS 

CARRÉ 
Herbestemming Carré naar circa 65 
appartementen 
Ontwerp Molenaar & Co Architecten 
Opdrachtgever BOEi / SWZ 

ZUIDERZIEKENHUIS 

PAVILJOENS 

Auteur beeld: Molenaar & Co Architecten 

Herontwikkeling paviljoens naar 
dertig woningen 
Ontwerp 01-10 Architecten 
Opdrachtgever BOEi 
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  ROTTERDAM AHOY 
CONVENTION CENTER (RACC) 

Uitbreiding van Rotterdam Ahoy met 
internationaal congrescentrum ICC, 
multifunctionele muziekhal RTM 
Stage, exporuimtes, ‘breakout’ rooms 
en een nieuw entreegebouw 
Ontwerp Kraaijvanger architects 
Opdrachtgever Ballast Nedam en 
Heijmans 
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Nieuwbouw CBS de Sleutel 
Ontwerp De Zwarte Hond KINDERCAMPUS Opdrachtgever Stichting Woonstad 
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145 woningen in vijf gesloten 
bouwblokken op de overgang tussen de 
negentiende-eeuwse wijk Bospolder-
Tussendijken en het Dakpark 
Ontwerp JSA 
Opdrachtgever ERA Contour en BPD THE HUDSONS Gebiedsontwikkeling 
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Nieuwbouw, 202 woningen in 
divers aanbod; compacte lofts, 
familieappartementen, luxueuze 
appartementen en enkele penthouses 
Ontwerp Powerhouse Company 
Opdrachtgever RED Company bv en BAANTOREN Martens Onroerend Goed II bv 
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 Nieuwbouw woontoren met 342 
woningen 
Ontwerp Team V Architectuur BOOMPJES 60-68 Opdrachtgever APF 
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C.N.A. Nieuwbouw villa 
Ontwerp SELS exclusieve villabouw LOOSLAAN Private opdrachtgever 
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Nieuwbouw zestig appartementen en 
vijftien rijwoningen in sociale huur, 
aanheling karakteristiek stempelplan PARLANDO Lombardijen 
Ontwerp Groosman LOMBARDIJEN Opdrachtgever Havensteder 
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Nieuwbouw 39 appartementen HEFKWARTIER Ontwerp Inbo 
Opdrachtgever AM Zuidwest bv en FASE V Dura Vermeer Bouw Zuid West bv 
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HAVENKWARTIER 
Woongebouw (appartementen en 
gezinswoningen) 
Ontwerp VMX Architects 
Opdrachtgever Heijmans Vastgoed bv 
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MEIDOORNSINGEL 

Nieuw kerkgebouw en 
woonzorgcentrum voor revalidatie 
Ontwerp FAAM Bo.2 Architects 
Eindhoven 
Opdrachtgever Stichting Aafje 
Thuiszorg Huizen Zorghotels en R.K. 
Parochie H. Bernadette 
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  BOOMING 
ROTTERDAM 

HOE KAN 
ROTTERDAM 
VERDICHTEN EN 
TEGELIJK ZIJN 
IDENTITEIT 
BEHOUDEN? 
DE COMMISSIE 
VOOR WELSTAND 
EN MONUMENTEN 
ZIET EEN BELANG-
RIJKE ROL VOOR 
HOOGBOUW EN 
MOBILITEIT. IN 
GESPREK MET 
ARCHITECTUUR-
HISTORICUS 
CATJA EDENS 
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De binnenstad van 
Rotterdam heeft 
een eigen identiteit 
als doorleefde 
Wederopbouwstad 

Rotterdam is geliefd en groeit hard. De stad is bezig in hoog tempo 
te verdichten. De vierkantemeterprijzen stijgen en de druk op de 
vastgoedmarkt neemt toe. Nieuwe gebouwen en torens verrijzen 
en bestaande worden getransformeerd, uitgebreid en opgetopt om 
plaats te bieden aan meer functies en meer mensen. Met de komst 
van steeds meer bedrijven en huishoudens wordt het drukker en 
levendiger in de stad. Het oude beeld van een verlaten binnenstad 
waar je ’s avonds een kanon kon afschieten1, lijkt voorgoed 
achterhaald nu de grootstedelijke buzz zich zelfs uitbreidt over de 
randen van de binnenstad. Het is een nieuwe realiteit die vraagt 
om een nieuwe houding. 

Lange tijd heeft Rotterdam zich vereenzelvigd met het 
Wederopbouwideaal: niet zeuren, niet sentimenteel doen over het 
verleden, maar de mouwen opstropen en bouwen. Op die manier 
kon er na de oorlog in hoog tempo een moderne en functionele 
binnenstad verrijzen – gezelligheid kwam later wel. Bijna tachtig 
jaar na het bombardement kunnen we stellen dat Rotterdam 
intussen wel een ‘gewone stad’ is geworden. ‘Gewoon’ in de zin dat 
Rotterdam niet meer van de grond af hoeft te worden opgebouwd, 
maar net als andere steden op het bestaande kan voortbouwen. 
En dat geldt niet alleen voor de wijken rondom het stadshart die 
minder of geen schade ondervonden van het bombardement, maar 
ook voor het centrum zelf. Dat is namelijk al lang geen tabula rasa 
meer waarop naar hartenlust nieuwe ideeën en plannen kunnen 
worden geprojecteerd. De binnenstad van Rotterdam is een 
gelaagd stedelijk gebied met een eigen identiteit als doorleefde 
Wederopbouwstad, waarvoor de waardering blijft groeien. 
Op dit moment staan ontwikkelaars en investeerders elkaar te 
verdringen om nieuwe projecten te realiseren. Het is belangrijk dat 
Rotterdam, dat van oudsher gewend is om alle seinen op groen 
te zetten voor nieuwe ontwikkelingen, zorgvuldige afwegingen 
maakt waarin de kwaliteit van de bestaande stad leidend is. Het 
gevaar van een stad die wordt gekannibaliseerd door haar eigen 
vastgoed, is reëel – niemand wil een toekomst voor Rotterdam als 
permanente bouwplaats, als een stad die voor altijd gevangen is in 
het heden. 
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De tijd dat de auto de 
maat der dingen was, 
hebben we achter ons 
gelaten 

Bouwen aan de bestaande stad vraagt om aandacht voor 
die bestaande stad, daarvan getuigt ook het Rotterdamse 
welstandsbeleid. De Welstandsnota Rotterdam (opvolger van de 
Koepelnota uit 2004) vormt sinds 2012 de basis voor het werk van 
de commissie voor Welstand en Monumenten en is erop gericht 
om ‘de identiteit en samenhang van de gebouwde omgeving in 
stand te houden en te versterken’.2 

Voor al haar adviezen baseert de commissie zich op de 
Welstandsnota. Daarmee biedt zij aanvragers toegang tot 
een grotere context voor hun projecten, tot een gelaagd en 
gedifferentieerd verhaal over Rotterdam. In welk deel van de 
stad wordt een project gerealiseerd? Wat zijn de kenmerken en 
de kwaliteiten van dat gebied en hoe kunnen nieuwe projecten 
recht doen aan deze karakteristieken? Het welstandbeleid is niet 
gericht op de grootste dynamiek, maar is eerder gemaakt om aan 
te zetten tot refectie. Nu de stad zich in ongekend hoog tempo 
ontwikkelt en steeds verder verdicht, is dat belangrijker dan ooit. 
De commissie pleit daarbij voor een integrale, stadsbrede blik. 

Openbaar vervoer als ontwikkelkracht 
De vergunningsaanvragen die de commissie voor Welstand en 
Monumenten krijgt voorgelegd, bieden een uniek inzicht in de 
ontwikkeling van Rotterdam. Daarbij houdt de commissie voor 
Welstand en Monumenten verschillende grotere structuren en 
principes in het vizier. Zo ziet zij in het openbaar vervoer een 
onverwacht grote ontwikkelkracht voor Rotterdam. De manier 
waarop mensen zich door de stad verplaatsen is ingrijpend 
aan het veranderen. De tijd dat de auto de maat der dingen 
was, hebben we inmiddels – ook in Rotterdam – achter ons 
gelaten. Voetgangers, fetsers en het openbaar vervoer krijgen in 
toenemende mate de ruimte. Daarbij is niet langer sprake van een 
scheiding tussen vervoer en andere functies zoals de modernisten 
die propageerden, maar een integrale stedelijke ontwikkeling 
waarin wonen, werken, recreatie en vervoer met elkaar vervlochten 
zijn tot een stedelijk geheel. 

Stations verdienen dan ook een belangrijke plek op de stedelijke 
agenda – niet zozeer als op zichzelf staande, gebouwde objecten 
maar vooral als stedelijke knooppunten, als hubs die functies 
bundelen en aansluiting bieden op het stedelijk leven en een 
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diversiteit aan stedelijke structuren. Om dit te illustreren geldt 
Rotterdam CS als een schoolvoorbeeld waarin alle kansen zijn 
aangegrepen om een hoogwaardig stedelijk knooppunt te creëren, 
een publiek domein dat een vloeiende overgang vormt tussen 
allerlei netwerken en functies. De ruimtelijke verbinding tussen 
stad en station is hier soepel en vanzelfsprekend vormgegeven 
– niet alleen aan de stadskant met de monumentale kap en het 
voorplein, maar evengoed aan de kant van de Provenierssingel 
waar de openbare ruimte indrukwekkend aan kwaliteit heeft 
gewonnen. Met dit alles vormt Rotterdam CS ook bijna vijf jaar 
na de opening, het onweerlegbare bewijs dat de ontwikkeling 

Rotterdam CS (foto: Frank Hanswijk) 
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Wie met de metro 
van Beurs naar 
Zuidplein reist, zit in 
een grootstedelijke 
film met dramatische 
vergezichten 

van stations de stad enorme kansen te bieden heeft. Dat 
geldt niet alleen voor treinstations maar ook voor andere 
openbaarvervoersknooppunten, zoals die van de metro. 

De kansen van de metro 
Geheel in de geest van de Wederopbouw was Rotterdam ook met 
zijn metronetwerk een pionier in Nederland. In 1960 werden de 
eerste plannen voor een metrolijn gepresenteerd op de Floriade 
en in 1968 werd de Rotterdamse noord-zuidlijn geopend als eerste 
metrolijn van Nederland. Uitbreidingen van deze lijn volgden in de 
jaren zeventig en tachtig en in 2010 met het Randstadrailtraject 
naar Den Haag. De oost-westlijn kwam gereed in 1982 met 
uitbreidingen in de jaren tachtig, negentig en tweeduizend. 
De commissie vestigt graag de aandacht op de grote kwaliteiten 
van het metronetwerk en op die van de noord-zuidlijn in het 
bijzonder. Niet alleen kenmerken lijn en stations zich door een 
hoogwaardige logistieke organisatie, ze beschikken ook over een 
bijzondere ruimtelijke kwaliteit. Wie met de metro van Beurs 

Metrostation Rijnhaven, 1968 (prentbriefkaart) 
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Ov-knooppunten 
zijn de aangewezen 
locaties voor 
stedelijke verdichting 
met hoogbouw 

naar Zuidplein reist, begeeft zich in een grootstedelijke flm met 
dramatische vergezichten zoals die vanaf de hooggelegen stations 
Rijnhaven en Maashaven. 
De commissie vindt het belangrijk om de kwaliteiten van dit 
netwerk te blijven koesteren en als uitgangspunt te kiezen voor 
toekomstige ontwikkelingen, zoals in het geval van station Rijnhaven 
waar op korte termijn aanpassingen nodig zijn om Katendrecht 
beter te kunnen bedienen. Ook bieden bestaande kwaliteiten van 
de noord-zuidlijn een inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. 
Een voorbeeld is de omgeving van Zuidplein die op dit moment 
intensief wordt getransformeerd waarbij gewerkt wordt aan de 
verbinding van het winkelcentrum met het busstation, de metro. 
De commissie voor Welstand en Monumenten ziet zowel 
ondergrondse als bovengrondse stations als cruciale schakels 
in het publieke domein van de stad waar verschillende functies 
kunnen samenkomen. Het toevoegen van retail en horeca maar 
ook voorzieningen als pick-uppoints en fetsverhuur bieden 
daarvoor interessante mogelijkheden. Zo kunnen stations als 
Metro Beurs uitgroeien tot ov-hubs die de groeiende populatie 
van de zich verdichtende stad steeds beter en effciënter 
kunnen bedienen. Daarmee ontstaan bovendien natuurlijke 
stedelijke ontmoetingsplekken die een bijdrage leveren aan de 24 
uursdynamiek van het openbare leven. Op metrostation Beurs is 
aan de zijde van de Beurstraverse al zichtbaar wat een verknoping 
van functies kan opleveren, maar aan de Churchillpleinzijde blijven 
nog vele kansen onbenut en biedt het station een onoverzichtelijke 
en weinig ambitieuze aanblik. 

Ook ziet de commissie kansen in een verbinding van Metro 
Leuvehaven met de tramlijnen en de waterbus waarvan de haltes 
in de directe omgeving te vinden zijn. Een combinatie met 
bijvoorbeeld fetsverhuur biedt hier volop mogelijkheden voor een 
verknoping van vervoersmogelijkheden door de stad waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van zowel bewoners 
als toeristen. 

Met dit toekomstperspectief zijn openbaarvervoersknooppunten 
de aangewezen locaties voor stedelijke verdichting met hoogbouw 
– een vorm van Transit Oriented Development. Voor dit soort 
ontwikkelingen is het belangrijk dat alle betrokken partijen tijdig 
samenkomen om de mogelijkheden te verkennen en ideeën 
en belangen af te stemmen. In het geval van Hart van Zuid lijkt 
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Een samenhangend 
hoogbouwweefsel 
versterkt het 
metropolitane imago 
van de stad 

dit inmiddels te lukken. RET, gemeente en het Hart van Zuid-
consortium zijn daar samen aan tafel gegaan om de samenhang 
tussen de verschillende onderdelen te agenderen, ontwerpkracht 
te mobiliseren en het planproces samen verder op te zetten. De 
commissie voor Welstand en Monumenten schoof al vroeg aan en 
is nauw betrokken gebleven bij de planontwikkeling. 
En ook bij Feyenoord City dat maar liefst tussen twee belangrijke 
stations gelegen is, Station Zuidplein en Station Stadion, zijn er 
volop mogelijkheden om te profteren van de aanwezigheid van 
hoogwaardig openbaar vervoer. Daartoe zouden deze wat desolate 
haltes een plek moeten krijgen in een zorgvuldig ontworpen 
stedelijke stationsomgeving. 

Rotterdam Hoogbouwstad 
Verdichting in de binnenstad lijkt in Rotterdam wel bijna synoniem 
aan hoogbouw. Rotterdam is dan ook de enige Nederlandse stad 
waar hoogbouw het beeld van het centrum in zo sterke mate 
bepaalt. Na de verwoestingen van het bombardement verrees 
hier in de jaren vijftig en zestig een moderne metropool die volop 
ruimte bood voor grote en hoge bouwwerken. En in de decennia 
die volgden ging Rotterdam telkens verder de hoogte in. 
Met het Binnenstadsplan 1993-2000 werd voor het eerst beleid 
gevoerd op het gebied van hoogbouw in Rotterdam. Daarbij werd 
voor het stadscentrum een zone aangewezen die zich globaal 
uitstrekte van het Central District tot aan de Kop van Zuid waar 
de stad zich met hoogbouw zou kunnen verdichten. Wat volgde 
was het Hoogbouwbeleid 2000-2010, een nadere uitwerking 
van deze visie waarin ook overgangszones van hoogbouw naar 
laagbouw werden toegevoegd. In 2011 volgde een aanpassing tot 
de huidige Hoogbouwvisie met meer aandacht voor de kwalitatieve 
aspecten van hoogbouw en de koppeling met het stedelijke leven. 
Onlangs is een vernieuwde Hoogbouwvisie vastgesteld. Daarin 
is veel aandacht voor de effecten op het gebied van windhinder, 
bezonning, woonklimaat, bereikbaarheid en parkeren. Hoe kunnen 
deze projecten op optimale wijze bijdragen aan de beleving van de 
stad op maaiveldniveau? 

Resultaat van deze koers die in de jaren negentig werd ingezet, is 
dat de hoogbouw van Rotterdam zich in de afgelopen decennia 
concentreert in bepaalde zones. Op die plekken zijn het niet langer 
de individuele torens die het beeld bepalen, maar ontwikkelt zich 
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een samenhangend stedelijk weefsel van hoogbouw. Dit versterkt 
niet alleen het historisch gegroeide metropolitane imago van 
Rotterdam, maar biedt de stad ook een grote hoeveelheid extra 
vierkante meters. Met de aandacht voor de locaties en specifeke 
positionering van hoogbouwprojecten (70 tot 150 meter) en 
superhoogbouw (vanaf 150 meter) kan een hoogwaardig stedelijk 
hoogbouwweefsel zich verder ontwikkelen. 
De commissie voor Welstand en Monumenten is er niet om 
uitspraken te doen over de programmering van de stad en haar 
gebouwen, wel kijkt ze naar de architectonische middelen die 
worden ingezet en de effecten die daarvan uitgaan op het stedelijk 
leven. Zo besteedt de commissie bij hoogbouw altijd extra 
aandacht aan de uitvoering van de plint, de onderste lagen van 
gebouwen die grenzen aan de straat. Is die plint transparant en 
geschikt voor stedelijke functies zoals winkels en horeca om zo een 
bijdrage te leveren aan verblijfskwaliteit en een 24uursdynamiek? 
Hetzelfde geldt voor de plaatsing van toegangen, entreelobby’s. 
Aan de straat kunnen deze levendigheid en gemeenschapsgevoel 
bevorderen zodat een anoniem karakter van de stedelijke 
leefomgeving wordt voorkomen. Ook een goede plaatsing van 
fetsenstallingen en voorzieningen voor de afevering van goederen 
en afval speelt een grote rol. 

Gelaagd Rotterdam 
Evenals voor alle andere gebouwen in Rotterdam is voor hoogbouw 
de inpassing in het bestaande stedelijk weefsel een belangrijke 
voorwaarde. Hoe kan Rotterdam de ruimte bieden aan hoogbouw 
en toch herkenbaar blijven in zijn bestaande kwaliteiten? Met 
andere woorden: hoe bouwen we verder aan een gelaagde stad? 
De laatste jaren is er steeds meer waardering voor de Rotterdamse 
Wederopbouwstad: ruim van opzet, rationeel van structuur en op 
een zakelijke manier elegant met de allure van de jaren vijftig en 
zestig. Het is een stad die zowel stedenbouwkundig als architec-
tonisch de ruimte biedt voor ontwikkelingen. Enerzijds biedt de 
royaal bemeten openbare ruimte volop gelegenheid voor herinrich-
ting, anderzijds lenen de veelal ruime en robuuste gebouwen zich 
uitstekend voor transformaties en hedendaagse functies. 
Inmiddels wordt de Wederopbouw gewaardeerd als een 
herkenbare tijdslaag waarop de stad al jaren doorbouwt. Daarvan 
getuigen projecten als het Industriegebouw (Goudsesingel), de 
Karel Doorman (Binnenwegplein) en openbare ruimtes als het 
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Het gaat vooral om 
het grotere verhaal 
van de geschiedenis 
en ruimtelijke 
kwaliteiten van een 
gebied 

Schouwburgplein. De commissie voor Welstand en Monumenten 
ondersteunt deze ontwikkeling met haar gebundelde kennis en 
expertise. 

Daarnaast kunnen gebieden door het rijk worden aangewezen 
als ‘Aandachtsgebied Wederopbouw’ en kunnen gebouwen van 
bijzondere historische waarde de status krijgen van gemeentelijk 
monument of rijksmonument. 
De commissie is echter van mening dat alléén het middel van 
de monumentenstatus niet afdoende is om ontwikkelingen 
richting te kunnen geven. Het is vooral het grotere verhaal van de 
geschiedenis en ruimtelijke kwaliteiten van een gebied – dat wat zij 
gaandeweg the bigger picture is gaan noemen – dat instrumenteel 

Skyline Rotterdam met hoogbouwzone (foto: Frank Hanswijk) 
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In nieuwbouw kan de 
Rotterdamse Laag 
een eigen vertaling 
krijgen 

kan zijn. Dikwijls zijn in een gebied waar gebouwd wordt ook 
gebouwen te vinden met een monumentenstatus, maar het draait 
toch vooral om de aandacht en waardering voor het grotere 
samenhangend geheel. 

Het belang van the bigger picture zien we ook terug in de 
advisering rond verschillende hoogbouwprojecten die de 
commissie het afgelopen jaar kreeg voorgelegd. Een voorbeeld is 
het project Boompjes 60-68 (afbeelding op pag. 22), een project 
van twee torens aan de Maas met een gemengd programma 
van commerciële functies en vrijesectorhuurwoningen. Dit is 
typisch een project dat duidelijk maakt welk spanningsveld zich 
aandient op plekken in de bestaande stad waar hoogbouw is 
toegestaan. Opties voor het optoppen van bestaande gebouwen 
blijken daar in de meeste gevallen technisch niet haalbaar, of 
geen aantrekkelijke businesscase op te leveren, zodat het besluit 
tot sloop en nieuwbouw volgt. Tenzij het gaat om gebouwen met 
een monumentenstatus, heeft de stad in deze gevallen feitelijk 
geen instrumenten in handen om sloop te voorkomen. Wel kan 
een zorgvuldige advisering en begeleiding door de commissie 
voor Welstand en Monumenten ervoor zorgen dat de nieuwbouw 
zich op natuurlijke wijze voegt in het bestaande weefsel met 
differentiatie in hoogte. 

In het geval van Boompjes 60-68 biedt de zogenaamde 
Rotterdamse Laag daarbij de leidraad. Met de Rotterdamse Laag 
wordt een samenhangend architectonisch weefsel bedoeld dat 
zich kenmerkt door een vergelijkbare hoogte, materialisering en 
ritmiek in de gevels. In sommige gebieden heeft het een hoogte 
van vier lagen, terwijl het in andere gebieden kan oplopen tot wel 
acht lagen. Bij het doorbouwen aan de stad biedt de Rotterdamse 
Laag een zeer bruikbare referentie. Als bestaande panden 
worden opgetopt, is het belangrijk dat de nieuwe toevoeging zich 
onderscheidt van de bestaande architectuur zodat oorspronkelijke 
hoogte en architectonisch karakter zichtbaar blijven. In het geval 
van nieuwbouw pleit de commissie voor Welstand en Monumenten 
altijd voor een vertaling van de Rotterdamse Laag als een 
herkenbare laag in het nieuwe bouwwerk. In het project Boompjes 
60-68 komt dit tot uiting in een ontwerp met een basement 
waarvan de hoogte en uitvoering aansluiten bij de omliggende 
bebouwing uit de Wederopbouwperiode, terwijl de bovengelegen 
volumes een vrijer karakter krijgen. 
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Vooral de ‘landing’ 
van de toren, de wijze 
waarop die in het 
bestaande gebouw 
wordt ingepast, is 
belangrijk 

Een andere situatie doet zich voor bij POST, de transformatie van 
het voormalige postkantoor aan de Coolsingel. In het afgelopen 
jaar heeft de commissie zich gebogen over de advisering en 
begeleiding van dit spraakmakende project. Dat het bestaande 
gebouw de status van rijksmonument heeft, betekent niet 
dat er geen veranderingen aan het gebouw mogelijk zijn. De 
opdrachtgever stelde voor om het gebouw te herontwikkelen 
door de toevoeging van een toren met woonfunctie. Het 
bestaande gebouw zou dan op zorgvuldige wijze kunnen worden 
gerestaureerd en herontwikkeld om plaats te bieden aan stedelijke 
voorzieningen, zoals horeca, hotel en winkels. Het spreekt voor 
zich dat de commissie voor Welstand en Monumenten bij dit 
project grote aandacht heeft besteed aan het behoud van de 
monumentale kwaliteiten van dit gebouw. Daarbij was vooral de 
‘landing’ van de toren, de wijze waarop deze toren in het bestaande 
gebouw is ingepast, een belangrijk punt. Tegelijkertijd was ook hier 
the bigger picture van doorslaggevend belang: de monumentale 
positie van het gebouw aan de Coolsingel en de aansluiting op 
de omliggende stedelijke omgeving. Door aanvullend op de oude 
hoofdingang aan de Coolsingel ook aan het Rodezand een toegang 
te creëren, geeft het getransformeerde gebouw straks de hele 
omgeving een nieuwe impuls. De commissie is enthousiast over de 
wijze waarop twee ontwerpbureaus met aanvullende expertises hier 
de handen ineenslaan en een waardevol historisch gebouw samen 
met de omgeving op spectaculaire wijze nieuw leven inblazen. 

Vroeg, breed en stimulerend 
De commissie voor Welstand en Monumenten zet zich ervoor 
in om ‘de identiteit en samenhang van de gebouwde omgeving 
in stand te houden en te versterken’, zoals de Rotterdamse 
Welstandsnota dat van haar vraagt. Het betekent dat zij haar blik 
richt op het verleden en de wijze waarop de gebouwde stad van 
haar geschiedenis getuigt. Tegelijkertijd richt zij haar blik ook op de 
toekomst en de wijze waarop Rotterdam ontwikkelingen van allerlei 
aard op een intelligente manier de ruimte kan bieden. 
Door een hogere dichtheid en samengestelde programmering 
worden initiatieven voor de stad steeds complexer. Het is belangrijk 
dat de commissie passend en alert op plannen kan reageren door 
in een vroeg stadium met initiatiefnemers in gesprek te gaan. Zo 
wordt het mogelijk om te verkennen hoe een plan inspeelt op het 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

39 BOOMING ROTTERDAM 

De commissie is groot 
voorstander van een 
integrale aanpak 

beleid en ontstaat er ruimte voor suggesties om dit te versterken. 
In deze fase gaat het dan om de grote lijnen van initiatieven en 
nog niet over de uitwerking. Initiatiefnemers moeten hiervoor aan 
tafel kunnen met een gezaghebbend gezelschap van ambtelijke 
deskundigen en externe adviseurs. Aan een vaste kern kunnen voor 
elk initiatief de relevante deskundigen worden toegevoegd. 
De commissie voor Welstand en Monumenten gelooft in zo’n 
vroegtijdige, brede en stimulerende advisering. Daarmee ontstaat 
een goede balans tussen de initiatiefrijke marktpartijen en de 
kwaliteitsbewuste gemeente. Het past bovendien goed bij de 
ontwikkelingen in booming Rotterdam waar een steeds hogere 
dichtheid vraagt om een steeds nauwere vervlechting van 
functies én kwaliteiten. Historie, openbare ruimte, nieuwbouw 
en infrastructuur vormen één samenhangend geheel, en het 
is belangrijk om initiatiefnemers daarin mee te nemen en te 
ondersteunen zodat Rotterdam slim kan verdichten door vast te 
houden aan zijn identiteit. 

1 www.nrc.nl/nieuws/2011/10/18/na-vijven-kun-je-hier-een-kanon-afschieten-
12040538-a915365 
2 Welstandsnota Rotterdam, Rotterdam 2012, p. 11 

www.nrc.nl/nieuws/2011/10/18/na-vijven-kun-je-hier-een-kanon-afschieten


40 JAARVERSLAG 2018

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

HET SECRETARIAAT 
AAN HET WERK 
IN BESCHERMDE 
STADSGEZICHTEN 

IN DE BESCHERMDE 
STADSGEZICHTEN 
STAAT 
ROTTERDAM VOOR 
INTERESSANTE 
NIEUWE 
UITDAGINGEN. HET 
SECRETARIAAT 
ADVISEERT EN 
ONDERSTEUNT 
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Het secretariaat van de commissie voor Welstand en Monumenten 
ziet alle plannen binnenkomen waarvoor een welstandstoets nodig is. 
Op basis van de mandaatregeling* wordt daar de afweging gemaakt 
tussen plannen die door de commissie aan het welstandsbeleid 
worden getoetst of – onder haar mandaat – door het secretariaat 
worden afgehandeld. 
Deze secretariaatsplannen zijn heel divers. Ze variëren van nieuwe 
kozijnen voor gebouwen in een beschermd stadsgezicht tot een 
nieuwe bedrijfshal op een bedrijventerrein, van een kantoorpand aan 
een beschermde singel dat wordt getransformeerd naar woningen 

Negentiende-eeuws woonblok aan de Bajonetstraat ‘teruggerenoveerd’ naar de oorspronkelijke staat (foto: Frank Hanswijk) 
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tot een negentiende-eeuws woonblok dat wordt ‘teruggerenoveerd’ 
naar de situatie van vóór de stadsvernieuwing. 
In elke situatie is de vraag: past het voorstel bij het geheel, past het in 
het karakter van het gebied? Maar ook: past het bij de ambitie van de 
stad voor een bepaald gebied? Naar plannen in beschermde stadsge-
zichten wordt veel zorgvuldiger en gedetailleerder gekeken dan naar 
die op, bijvoorbeeld, een bedrijventerrein. En soms vraagt een gebied 
dat niet de status heeft van beschermd stadsgezicht maar waarvoor 
de stad wel ambities heeft, ook om een extra zorgvuldige blik. 

Er zijn gebieden in Rotterdam met bijzondere kwaliteiten, waarop 
de stad extra zuinig is. Dat zijn gebieden die getuigen van een 
geschiedenis die het niveau van de stad overstijgt. Het gaat dan 
niet om een enkel gebouw, maar om een samenhangend geheel van 

Voor 

Na 

Middellandplein 16 Middellandplein 17 Middellandplein 18 Middellandplein 19 2e Middellandstraat 2 

De omgeving van het Middellandplein is geen beschermd stadsgezicht, maar wel een straat met veel karakteristieke 
winkelpanden. Door een gezamenlijke inzet van bewoners, ondernemers en gemeente is de afgelopen twee jaar een succesvol 
project ‘aanpak winkelpuien’ uitgevoerd. De architect-medewerkers van het secretariaat zijn hier intensief bij betrokken.’ 
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Wat houdt de status 
van beschermd 
stadsgezicht eigenlijk 
concreet in? 

gebouwen, straten en groen dat van grote historische waarde is. 
Om de uitstraling van dat geheel te behouden zijn zulke gebieden 
door het rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. 
Hierna een schets van enkele trends en ontwikkelingen in de 
beschermde stadsgezichten van Rotterdam zoals die zich aandienen 
in het werk van het secretariaat. 

De Praktische gids 
Bij de vele contacten die het commissiesecretariaat heeft met 
aanvragers, bleek dat eigenaren van panden in beschermde 
stadsgezichten zich vaak afvroegen wat de status ‘beschermd 
stadsgezicht’ voor hen eigenlijk concreet inhoudt. Vaak speelde 
dit juist bij onderhoud of kleine ingrepen aan woningen. Om deze 
eigenaren een helpende hand te bieden werd in samenwerking 
met bureau Monumenten & Cultuurhistorie het initiatief genomen 
voor de ‘Praktische gids voor het beschermd stadsgezicht’. De gids 
biedt een praktische leidraad voor eigenaren die met hun pand in 
een beschermd stadsgezicht aan de slag willen. Wat zijn dan de 
regels en richtlijnen? Het vertrekpunt daarvoor is de waardevolle 
identiteit van de verschillende beschermde stadsgezichten van 
Rotterdam. Wat maakt deze stadsgezichten eigenlijk zo bijzonder, 
wat is hun geschiedenis en wat zijn hun kenmerken? 
Alle kleine ingrepen aan panden zijn samen van belang voor 
de uitstraling van het beschermd stadsgezicht. Wanneer in een 
rij panden er één uit de toon valt, omdat het bijvoorbeeld in 
afwijkende kleuren is geschilderd, van platte kunststofkozijnen is 
voorzien of slecht is onderhouden, heeft dat niet alleen effect op 
de uitstraling van het pand zelf, maar werkt dat door in de hele 
omgeving. Zeker in beschermde stadsgezichten is het belangrijk 
om de samenhang van een gebied goed in het oog te houden. Zo 
blijft het karakter behouden en kan het zelfs worden versterkt. Dit 
draagt bij aan de cultuurhistorische waarde van de gebouwen en 
werkt natuurlijk ook door in de fnanciële waarde ervan. 
Op basis van de welstandscriteria voor bouwplannen in 
beschermde stadsgezichten, geldt dat de oorspronkelijke details, 
kleuren en materialen van de gevels het uitgangspunt zijn voor 
elke ingreep aan een gebouw. Daarbij maakt het niet uit of het 
een grootschalige ingreep is of een eenvoudige aanpassing: 
een kozijnwijziging wordt even zorgvuldig getoetst aan de 
welstandscriteria als een groot kantoorpand aan een van de singels. 
In overleg met aanvragers worden oplossingen aangedragen die 
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De gids geeft 
praktische tips over 
anti graffiticoating 
of de bevestiging van 
markiezen 

zich goed verhouden tot de oorspronkelijke kenmerken van de 
omgeving en het pand zelf. 
De Praktische gids bevat geen nieuwe regels, maar maakt het 
begrip beschermd stadsgezicht concreet en reikt eigenaren 
een helpende hand bij werkzaamheden van onderhoud of 
vervanging zoals kozijnwijzigingen, dakkapellen, dakterrassen, 
zonnepanelen en zonnecollectoren. Zo spelen bij nieuwe kozijnen 
de raamindeling, de detaillering en het materiaal, of de plaatsing 
van ventilatieroosters een rol. Ook geeft de gids praktische tips 
over zaken als anti graffticoating of de bevestiging van markiezen. 
In de gids zijn de criteria voor beschermde stadsgezichten uit 
de Welstandsnota dus compact en toegankelijk opgeschreven en 
geïllustreerd aan de hand van visuele voorbeelden in de trant van 
‘niet zó, maar zó’. 
De tips uit de Praktische gids zijn erop gericht de oorspronkelijke 
aanblik van een gebied te bewaren, maar als ze worden opgevolgd 
kunnen de beschermde stadsgezichten zelfs mooier worden dan ze 

Wat is een beschermd stadsgezicht? 
Een beschermd stadsgezicht is een deel van 
de stad dat van rijkswege of door de gemeente 
zelf wordt beschermd. Doel is het historisch 
gegroeide karakter van het gebied zo veel 
mogelijk te behouden en als basis te benutten 
voor eventuele ontwikkelingen in de gebieden. 

Rotterdam heeft negen rijksbeschermde 
stadsgezichten: 

- Delfshaven (aanwijzing 1969) 
- Kralingen-Midden (aanwijzing 2000) 
- Scheepvaartkwartier (aanwijzing 2007) 
- Noordereiland (aanwijzing 2008) 
- Vreewijk (aanwijzing 2012) 
- Blijdorp (aanwijzing 2014) 
- De singels van het Waterproject 

(aanwijzing 2014) 
- Heemraadsingel-Mathenesserlaan 

(aanwijzing 2014) 
- RDM-Heijplaat (aanwijzing 2018) 

Wijst Rotterdam ook zelf beschermde 
stadsgezichten aan, of doet het rijk 
dat alleen? 
Alle beschermde stadsgezichten in Rotterdam 
zijn rijksbeschermde stadsgezichten, dat wil 
zeggen dat ze een nationale status hebben. 
In de Rotterdamse Monumentenverordening 
is geen bevoegdheid opgenomen voor het 
aanwijzen van gemeentelijke stadsgezichten. 

Worden er nog nieuwe beschermde 
stadsgezichten aangewezen? 
In 1969 werd Delfshaven als eerste 
beschermde stadsgezicht in Rotterdam 
aangewezen. Daarna volgden er nog acht 
waarvan Heijplaat in 2018 de laatste was. Er 
worden door het rijk geen nieuwe beschermde 
stadsgezichten meer aangewezen. Het 
beleid voor de bestaande beschermde 
stadsgezichten blijft van kracht. 
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Welke uitbreidingen 
verdragen beschermde 
stadsgezichten 
zonder dat het 
oorspronkelijke beeld 
verloren gaat 

nu zijn. Dan wordt zichtbaar dat Rotterdam de door het rijk aan de 
stad meegegeven zorgtaak voor het bijzondere totaalbeeld van de 
beschermde stadsgezichten met trots en zelfbewustzijn uitvoert. 

Luxe appartementen in herenhuizen 
De trend van de afgelopen jaren om kantoor- en winkelpanden naar 
wonen te transformeren, houdt nog altijd aan. Aanvankelijk werden 
veel grote, verouderde kantoorgebouwen op minder gunstige 
locaties getransformeerd. Ook nu het aantal nieuwbouwplannen 
weer toeneemt, houdt de trend aan en doet deze zich vaker voor 
in de vooroorlogse stad. Een voorbeeld zijn de historische lanen 
en singels, vaak aangewezen als beschermd stadsgezicht, waar deze 
trend een eigen dynamiek heeft. Recent is er een toename van 
het aantal voorstellen om statige herenhuizen te transformeren 
naar luxe appartementen. Op zichzelf is dit een positieve 
ontwikkeling. De aantrekkelijke beschermde stadsgezichten worden 
zo bereikbaar als woongebied voor steeds meer oorspronkelijke 
en nieuwe Rotterdammers. Maar de vraag is welke uitbreidingen 
de beschermde stadsgezichten verdragen zonder dat het 
oorspronkelijke straatbeeld verloren gaat. Of het nu gaat om een 
kozijnwijziging of een groot transformatieplan, uitgangspunt bij 
welstandsadvisering zijn steeds de kwaliteiten waar deze gebieden 
om beschermd zijn. 
Statige herenhuizen vormen een belangrijk deel van de karakteris-
tieke bebouwing langs beschermde lanen en singels. Veel van de 
oorspronkelijk als stadsvilla gebouwde panden verloren de afgelopen 
decennia hun woonfunctie aan een kantoorfunctie. Bij de heront-
wikkeling van deze panden naar appartementen speelt het maxi-
maliseren van rendement een rol. Het streven om zo veel mogelijk 
appartementen te realiseren in de voormalige villa’s, leidt dan tot 
voorstellen voor enorme uitbouwen aan de achterzijde of de toevoe-
ging van balkons en dakterrassen. Een overdaad aan toevoegingen 
dreigt de karakteristiek van deze bijzondere panden en gebieden 
echter te overvragen. Een speciale categorie zijn de dakopbouwen. 
Steeds vaker zijn deze toevoegingen geen bescheiden, maar 'top-
zwaar' onderdeel van de plannen die worden voorgelegd. 
Dat aanvragers met voorstellen komen voor omvangrijke 
vergrotingen van dakverdiepingen is niet verrassend, als blijkt dat 
het bestemmingsplan ruimte biedt om één of meerdere bouwlagen 
toe te voegen bovenop de bestaande bouwmassa. Vaak blijkt 
echter dat hetzelfde bestemmingsplan een beschermd stadsgezicht 
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betreft waarin het bestaande ‘daklandschap’ wordt aangemerkt 
als een van de ‘te beschermen waarden’. Dan wordt het een hele 
uitdaging om deze transformaties in beschermde stadsgezichten op 
een zorgvuldig ingepaste manier uit te voeren. 
Wanneer een voorgesteld extra dakvolume in het bestemmingsplan 
past, kan welstandsadvisering, ook in beschermde stadsgezichten, 
alleen betrekking hebben op een zorgvuldige afstemming met 
het oorspronkelijke pand om zo de architectonische samenhang 
te bewaken. Ook kunnen materialen en kleuren zo goed mogelijk 
worden gekozen op basis van de bestaande karakteristieken. 

Heemraadssingel 194 bestaand Heemraadssingel 194 nieuw 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

47 HET SECRETARIAAT AAN HET WERK IN BESCHERMDE STADSGEZICHTEN 

Het nieuwe 
Omgevingsplan biedt 
de mogelijkheid om 
tegenstrijdigheden 
weg te werken 

Het is de inzet van het secretariaat om ook bij deze lastige 
opgaven samen met de aanvragers te zoeken naar passende 
oplossingen. Goede voorbeelden van eerdere transformaties (zoals 
Heemraadssingel 194) kunnen dan als inspiratie worden ingezet. 

Omgaan met tegenstrijdigheden 
Beschermde stadsgezichten zijn vanwege hun uitstraling 
beschermd én geliefd. In de markt bestaat op dit moment sterke 
interesse voor herontwikkeling in deze gebieden. Daarbij komen 
tegenstrijdigheden in bestemmingsplannen aan het licht die 
hier – onbedoeld – kunnen leiden tot een verlies van juist die 
aantrekkelijke kwaliteiten die de grote aantrekkingskracht vormen 
van deze gebieden. Het nieuwe Omgevingsplan dat een meer 
integrale benadering en advisering mogelijk moet maken, biedt 
de kans om dit soort tegenstrijdigheden weg te werken. Dat zal 
ook van pas komen voor het andere grote vraagstuk waar de 
beschermde stadsgezichten voor staan: dat van verduurzaming. 
Hoe kunnen de isolatievraag of voorzieningen als zonnepanelen 
en warmtepompen zich verhouden tot de bijzondere kwaliteiten 
van het beschermde stadsgezicht? Het historische karakter van 
beschermde stadsgezichten verenigen met voorzieningen in het 
kader van duurzaamheid wordt een interessante nieuwe uitdaging. 

* Conform de mandaatregeling in de Rotterdamse Bouwverordening (art. 9.7) 
heeft de commissie de advisering over alle 'bouwplannen waarvan volgens 
hen het oordeel van de commissie als bekend mag worden verondersteld' 
gemandateerd aan de (plaatsvervangend) secretaris(sen). Dit mandaat geldt 
ook wanneer (gelet op de vergaderfrequentie van de commissie) fatale 
wettelijke termijnen van aanvragen niet gehaald zouden worden. 
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Iedere gemeente die regie wil voeren op haar ruimtelijke kwaliteit 
heeft een Welstandsnota nodig. De criteria uit deze nota bieden de 
basis voor welstandsbeoordeling van de aanvragen voor omgevings-
vergunningen. De aanvragen voor monumentenvergunningen worden 
getoetst aan de monumentale waarden in de landelijke Erfgoedwet 
(voor rijksmonumenten) of de Rotterdamse Monumentenverorde-
ning (voor gemeentelijke monumenten). Per monument zijn deze 
waarden vastgelegd in een zogenoemde ‘redengevende omschrijving’ 
waarin de unieke waarden van een monument zijn omschreven. Voor 
advisering over de monumentwaarden bij vergunningaanvragen voor 
wijziging van monumenten en de ruimtelijke kwaliteit van bouwplan-
nen laat het gemeentebestuur van Rotterdam zich adviseren door de 
commissie voor Welstand en Monumenten. De commissie is samen-
gesteld uit externe deskundigen. Het commissiesecretariaat en de 
vertegenwoordiging vanuit het gemeentelijk Bureau Monumenten en 
Cultuurhistorie bieden ondersteuning. 

Welstand en de Omgevingswet? 
Met de Omgevingswet in aantocht ontstaat de kans voor het ont-
wikkelen van een nieuwe formule voor bewaking én stimulering 
van de ruimtelijke kwaliteit. Vanaf de datum dat de nieuwe wet in 
werking treedt (1 januari 2021) biedt de bijbehorende overgangswet 
gemeentes de ruimte om zowel de manier van werken als bestaand 
beleid geleidelijk aan te passen aan de doelen van de Omgevings-
wet. Zo blijft welstandsbeleid van rechtswege van kracht totdat het 
in de vorm van beleidsregels in het Omgevingsplan wordt opgeno-
men. Voor de werkwijze en inrichting van adviescommissies moeten 
gemeentes vóórdat de Omgevingswet in werking treedt, een zoge-
naamd instellingsbesluit nemen. 
De Omgevingswet stuurt aan op een werkwijze waarin een meer 
integrale kwaliteitsadvisering in vroege fases van planontwikkelingen, 
moet leiden tot eenvoudiger routes en betere resultaten. Binnen de 
bestaande kaders experimenteert de commissie in haar werkwijze al 
enkele jaren met mogelijkheden om in de geest van de nieuwe wet te 
werken. Dat blijft niet onopgemerkt. Initiatiefnemers weten de com-
missie steeds vaker in een vroeg stadium van de ontwikkeling van hun 
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plan te vinden. Dit biedt de mogelijkheid voor een open gesprek waar-
in de commissie niet alleen hoeft te wijzen op mogelijke conficten 
met de welstandscriteria, maar in een vroege fase een stimulerende 
impuls kan geven aan een plan en kan bijdragen aan oplossingen. 
Met deze opbouwende benadering draagt de commissie haar steen-
tje bij aan de bouwproductie; in Rotterdam gaat kwantiteit immers 
hand in hand met kwaliteit. De uitdaging voor de komende periode 
is om de ervaringen die de commissie op dit punt heeft opgedaan 
mee te nemen in het organiseren van integrale regie op de ruimtelij-
ke kwaliteit die Omgevingswet-proof is. 

Wie zijn de commissieleden? 

voorzitter ir. Han Michel ir. Han Michel 
* Lopende benoemingsprocedure burgerlid drs. Jocé Bloks vacature* 
voor opvolging Jocé Bloks (einde 

architect prof. ir. Paul Diederen ir. Rudolph Eilander 
aanstellingstermijn per 21-12-2018) 

architect ir. Irma van Oort ir. Irma van Oort is begin 2019 afgerond met benoeming 
van Xenia Faizoulova architect ir. Jeroen Ruitenbeek ir. Jeroen Ruitenbeek 

architect (restauratie) ir. Joris Molenaar ir. Joris Molenaar 

architectuurhistoricus drs. Wijnand Galema ir. Johanna van Doorn 

Vakgebied / taak 1 januari 2018 31 december 2018 

Op hoeveel vergunningaanvragen werd in 2018 door 
welstand geadviseerd? 
In 2018 zijn 1397 aanvragen voor een omgevingsvergunning bij het 
commissiesecretariaat aangeboden voor advisering, waarvan 148 
aanvragen betrekking hebben op een monument. Met een toename 
ten opzichte van 2017 van slechts twee aanvragen (van 1247 naar 
1249) is het aantal aanvragen voor reguliere (niet monumentale-) 
plannen verwaarloosbaar klein ten opzichte van de 18 procent groei 
in het aantal aanvragen voor monumenten. Omdat de advisering 
over monumenten veel meer tijd en aandacht vraagt dan bij 
reguliere plannen, betekent dit voor de commissie ten opzichte van 
2017 een aanzienlijke toename van de werkzaamheden. Belangrijk is 
dat het aantal aanvragen niet alles zegt over het bouwvolume, dat 
wordt bepaald door de omvang van de aangevraagde projecten. 
De commissie heeft echter geen informatie over gegevens zoals 
vloeroppervlak en aantallen woningen. 
De oogst van 2018 omvat een aantal grote woningbouwprojecten, 
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met name op de Lloydpier, op Katendrecht, aan de Laan op Zuid 
en in Bospolder. Er staan veel plannen voor woontorens ‘op het 
vuur’ maar slechts drie aanvragen zijn in 2018 ingediend, namelijk 
de toren op het voormalige postkantoor, de Baantoren aan de Baan 
en Casa Nova aan de Wijnhaven. 
Met enkele forse plannen leveren de monumenten een belangrijke 
bijdrage, zowel aan de vitaliteit van Rotterdam als aan de bouw-
productie. Opvallend is dat drie gebouwen geconcentreerd aan de 
Coolsingel liggen: het Postkantoor, het Beursgebouw (World Trade 
Center) en de Bijenkorf. Een ander groot monument is het pak-
huis Santos op Zuid. Het Zuiderziekenhuis wordt verbouwd tot het 
Zuider Gymnasium. Dit gebouw is weliswaar geen monument, maar 
wordt door de ontwikkelende partij wel als zodanig behandeld. 

Aanvragen voorgelegd voor welstandsadvies 2016 2017  2018 

Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 1103 1247 1249 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 121 125 148 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 285 220 313 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 41 35 51 

Handhavingsplannen 40 24 9 

Totaal dossiers per adviesjaar 1590 1651 1770 

Hoe zorgen we voor een effciënt traject? 
Een initiatiefnemer kan voorafgaand aan de defnitieve aanvraag 
verzoeken om vooroverleg, door een conceptaanvraag in te dienen. 
De commissie stimuleert dit vooroverleg. Al in een vroeg stadium 
wordt dan duidelijk of een plan in principe kan rekenen op een 
positief advies of dat er aanpassingen nodig zijn. Het levert de 
aanvrager zekerheid voor het verdere planproces op en vermindert 
de kans op vertraging. 
In 2018 zijn er naast totaal 1397 aanvragen omgevingsvergunning, 
364 conceptaanvragen voorgelegd, waarvan 51 voor een 
monument. De trend van de laatste jaren met een stijgend 
aandeel conceptaanvragen op het totaalaantal aanvragen, houdt 
hiermee aan. Toch is ook bij de conceptaanvragen de toename van 
monumentenplannen het grootst. Daarvoor werden in 2017 nog 
35 conceptaanvragen voorgelegd. De genoemde stijging naar 51 in 
2018 betekent een toename van ruim 40 procent. 
De inzet van het vooroverleg blijkt heel effectief. Vooral bij grote 
en complexe plannen wordt steeds vaker eerst een conceptplan 
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voorgelegd. Deze ontwikkeling tekent zich duidelijk af in het aandeel 
dat de conceptaanvragen innemen op de agenda van de commissie. 
Dit was in 2016 nog 62 procent, werd 69 procent in 2017 en groeide 
in 2018 verder door naar 76 procent. Deze ontwikkeling – advies in 
een vroege procesfase – past geheel in de lijn van de Omgevingswet. 

Aandeel conceptplannen op 
agenda van de commissie 

conceptaanvragen 76% vergunningsaanvragen 22,4% / 1,6% aanwijzingen 

95 conceptplannen + 30 vergunningsaanvragen/ 2 aanwijzingen = totaal 127 

Een plan dat in concept is besproken met de commissie, kan als 
defnitieve aanvraag vaak snel en probleemloos worden afgehandeld 
door het secretariaat. Een ideaal traject bestaat uit vooroverleg 
met de commissie, gevolgd door een bespreking van de aanvraag 
omgevingsvergunning, afgesloten met een positief advies. In 2017 
kon na een succesvolle afronding van de bespreking van een 
conceptplan in de commissievergadering, de beoordeling van de 
verdere uitwerking steeds vaker worden gemandateerd aan het 
secretariaat. Dit verhoogt de snelheid en effciëntie in de afhandeling 
van de vergunningaanvraag. 

Kan het effciënter? 
De commissie heeft twee zaken hoog in het vaandel: kwaliteit én 
voortgang. In sommige gevallen schiet in de reguliere bespreking 
de tijd tekort om beide aspecten goed te belichten. Daarom zet 
de commissie zo nu en dan de zogenoemde impulssessies in. 
Daarin wordt in een open gedachtewisseling met opdrachtgever 
en architect de mogelijke oplossingsrichting verkend. De 
commissie neemt daarbij het initiatief om, al naar gelang de 
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1 Zie noot op bladzijde 47 waar de 
mandaatregeling (Art. 9.7) nader 
wordt aangeduid 

opgave, andere experts uit te nodigen, zoals gemeentelijke 
stedenbouwkundigen of verkeersadviseurs. Zo kunnen 
mogelijkheden integraal tegen elkaar worden afgewogen om 
een initiatief ‘vooruit te helpen’ en te voorkomen dat processen 
stagneren. Met de impulssessies worden lange slagenwisselingen 
tussen commissie en initiatiefnemer vermeden. 
Ontwikkelaars en architecten blijken zeer te spreken over deze 
impulssessies. Deze aanpak past in de lijn van de commissie om 
in de geest van de Omgevingswet werkwijzen te beproeven voor 
een brede stimulerende benadering in een vroege fase van de 
ontwikkeling van plannen. 
Ook bij verschillende initiatieven die de commissie in 2018 buiten 
haar reguliere taken heeft ontplooid, is kwaliteit én voortgang 
de rode draad. Zo was de voorzitter te gast bij het Platform 
Ontwikkelaars Rotterdam waar een vraag was naar een helder 
gemeentelijk proces voor het sturen op kwaliteit. Naar aanleiding 
van de positieve ontvangst van de impulssessies kwam daar een 
verkennend gesprek op gang. 
Bij de ontwikkeling van het ‘ruimtelijk raamwerk’ voor M4H zijn 
de commissie en het Q-team van het Havenbedrijf Rotterdam 
betrokken. Voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteitskaders 
voor dit gebied werd vroege betrokkenheid van beide adviesorganen 
door gemeente en Havenbedrijf gezien als essentiële stap in de 
gezamenlijke gebiedsontwikkeling van M4H. Ten slotte is met 
voorzitters van de vier grote gemeentes een regelmatig overleg 
gestart, waarbij de verschillende werkwijzen en initiatieven in het 
kader van de Omgevingswet op de agenda staan. 

Beoordeelt de commissie alle aanvragen zelf? 
In de tweewekelijkse vergaderingen richt de commissie zich vooral 
op de grotere of complexe plannen en op de kleinere projecten 
die, bijvoorbeeld door hun bijzondere ligging, er extra toe doen. 
Het leeuwendeel van de (veelal kleinere) aanvragen wordt – op basis 
van de mandaatregeling1 uit de Rotterdamse Bouwverordening – 
aan het welstandsbeleid getoetst door de medewerkers van het 
commissiesecretariaat, architecten met de vereiste vakkennis en 
expertise. Indien nodig schakelen zij de commissie alsnog in. 
In 2018 is 93 procent van het planaanbod onder dit mandaat 
afgehandeld. Het percentage van deze ‘secretariaatsplannen’ 
was aanvankelijk lager, maar met het oog op effciency is vanaf 
2013 gestuurd op een toename. De gekozen aanpak heeft zich 



54 JAARVERSLAG 2018

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Percentage aanvragen 
beoordeeld door de commissie en 
het secretariaat 

2 Deze werkgroep bestaat uit 
de restauratiearchitect, de 
architectuurhistoricus en de 
voorzitter van de commissie 

commissie 7,1% 

secretariaat 92,9% 

125 commissieplannen + 1645 secretariaatsplannen = totaal 1770 plannen 

bewezen. Nadat in 2013 de 90 procent werd overschreden, is na 
een geleidelijke toename tot 2016 het aantal secretariaatsplannen 
gestabiliseerd op 93 procent. 

Hoe worden monumenten beoordeeld? 
In 2018 ging het bij 148 aanvragen om een monument, dit betreft 
11 procent van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning. 
In 2017 werd bij 125 monumentenplannen om advies gevraagd. 
De bespreking van monumenten in de commissie wordt 
voorbereid door de Werkgroep Monumenten.2 In mandaat 
van de commissie worden daar ook de monumentenaanvragen 
afgehandeld die vanwege hun aard of omvang niet in de 
plenaire commissievergadering geagendeerd hoeven worden. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij pure restauratievraagstukken 
waarbij geen welstandsaspecten aan de orde zijn. De advisering 
over monumenten vraagt veel meer tijd en aandacht dan die 
over reguliere plannen. Voor een monumentenaanvraag zijn 
bijvoorbeeld een cultuurhistorische analyse, waardestelling en 
restauratievisie nodig. Deze informatie wordt meegenomen in 
de beoordeling. Bij complexe aanvragen, zoals de transformatie 
van grote monumenten, brengt de commissie een werkbezoek 
aan het betreffende pand om een goed en volledig inzicht te 
verkrijgen als basis voor een zuivere afweging en beoordeling van 
de planvorming. 
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Aantal besprekingen per 
commissieplan 

Aantal besprekingen 2018: 1x - 60% | 2x - 28% | 3x - 7% | 4x - 4% | 5x - 1% 

Aantal besprekingen 2017: 1x - 51% | 2x - 29% | 3x - 13% | 4x - 4% | 5x - 1% 

Aantal besprekingen 2016: 1x - 58% | 2x - 23% | 3x - 11% | 4x - 4% | 5x - 4% 

Totaalaantal plannen op de agenda van de commissie voor 
Welstand en Monumenten 2018 
Het aantal besprekingen per aanvraag blijft dalen. Dit beeld sluit aan 
bij de oplossingsgerichte werkwijze van de commissie. Er wordt niet 
ingeboet op kwaliteit. Er zijn nog altijd plannen die moeten worden 
aangepast om te voldoen aan de uitgangspunten van de Welstands-
nota Rotterdam of aan het monumentenbeleid. Niet zelden nemen 
aanvragers zelf het initiatief om hun plan tijdens de rit te wijzigen. Na 
een eerste overleg volgen dan nog één of meer nieuwe besprekingen. 
In 2018 eindigde het traject éénmaal met een negatief commissieadvies. 
Aanvullende besprekingen hebben tussentijdse adviezen tot gevolg. 
Dit verklaart waarom het aantal uitgebrachte adviezen altijd groter is 
dan het aantal aanvragen. 

Aantal adviezen (commissie- en secretariaatsplannen) 2016 2017 2018 

Bouwplannen regulier (aanvraag omgevingsvergunning) 1201 1320 1321 

Monumentenplannen (aanvraag omgevingsvergunning) 130 148 176 

Conceptplannen regulier (conceptaanvraag) 297 248 327 

Conceptplannen monumenten (conceptaanvraag) 45 45 57 

Handhavingsplannen 40 24 9 

Totaal per adviesjaar 1713 1785 1890 
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