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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 8 JANUARI 2020 
 

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

 

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

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:55 

 

6.1  Veerlaan 21, Feijenoord (1e behandeling) (30 min) 14:55 

 Omschrijving:  Restauratie en ontwikkeling van Fenix II 

 Ontwerp:   MAD Architects i.s.m. EGM Architecten 

 Dossier:   OMV.19.12.00434 

  

6.2 Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 15:25 

 Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - Overnetting flamingoverblijf 

 Ontwerp:   Broekbakema 

 Dossier:   OMV.19.10.00443 

 

6.3 Dr. Molewaterplein 40, Erasmus MC, Centrum (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 15:55 

 Omschrijving:  Renovatie gevel faculiteitsgebouw 

 Ontwerp:   Ector Hoogstad Architecten 

 Dossier:   OLO 4066049 (conceptaanvraag) 

 

Pauze (5 min) 

 

6.4 Mw. J. Aschoff-Stiermanlaan 8, Rozenburg (1e behandeling) (20 min) 16:30 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw zorgcomplex 

 Ontwerp:   Arcom Partners BV 

 Dossier:   OLO 4745047 (conceptaanvraag) 

 

6.5 Noorderhelling, IJsselmonde (2e behandeling) (20 min) 16:50 

Omschrijving: Nieuwbouw Gamma en P&R 

Ontwerp: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn 

 Dossier:   OLO 4700191 (conceptaanvraag)  

 

6.6 De Lairesselaan 92, Kralingen-Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 17:10 

Omschrijving: Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw woningen 

Ontwerp: RoosRos Architecten 

 Dossier:   OLO 4734927 (conceptaanvraag) 
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6.1  Veerlaan 21, Feijenoord (1e behandeling)  

Omschrijving:  Restauratie en ontwikkeling van Fenix II 

Ontwerp:  MAD Architects i.s.m. EGM Architecten 

Dossier:  OMV.19.12.00434 (voorheen conceptaanvraag OLO 4142467) 

 

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) 

 

Inleidend 

Op 8 januari 2020 is het conceptplan voor de herontwikkeling van Fenixloods II voor het eerst openbaar besproken 

met de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling zijn er eerder, op verzoek van de aanvrager, twee besloten 

besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 23 januari en 4 september 2019. Artikel 10 van het 

Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, 

van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid. 

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De opdrachtgever introduceert het voorstel van de herontwikkeling van Fenixloods II, met de quote; ‘nieuwe ideeën 

hebben gebouwen met authenticiteit nodig’. Vanuit die optiek wordt aan de hand van het gebouw, het daarin te 

vestigen landverhuizersmuseum en de sculpturale ‘tornado’ als uitzichtpunt de geschiedenis van de plek en de 

stad verteld. Op de hoek van het gebouw komt een kunstwerk dat bestaat uit een draadmodel van een zeemeeuw. 

Het staat voor de tocht die men als landverhuizer aflegt. De Fenixloods II zal voor het behoud van het karakter als 

ware een monument worden benaderd en hersteld. Hierbij is gekozen om de verschillende tijdslagen van het 

gebouw te laten zien. Om leesbaar te houden dat beide loodsen voor de oorlog één gebouw waren heeft het 

bewaken van de eenheid tussen Fenixloods I en II de aandacht. De uitstraling van het interieur blijft ook behouden 

en de inrichting wordt hierop afgestemd. 

 

De architect presenteert het voorstel voor ‘de tornado’ die als sculptuur boven het dak uitsteekt. Het begint als een 

reis door het gebouw dat eindigt in een uitkijkpunt over de stad. ‘De tornado” bestaat uit verschillende 

spiraaltrappen, die in een vloeiende beweging om de lift krullen en op verschillende punten samenkomen. In de 

avondsituatie wordt ‘de tornado’ van binnenuit subtiel verlicht. De gehele constructie van ‘de tornado’ wordt 

voorgesteld in een spaceframe dat aan de binnenzijde wordt bekleed met hout en aan de buitenzijde wordt 

voorzien van blind bevestigde gepolijste roestvrijstalen panelen. ‘De tornado’ wordt ondersteund door een 

tafelconstructie van staal die tegen de bestaande betonnen draagstructuur van de loods wordt geplaatst. Vanuit de 

nieuwe lobby op de begane grond van Fenixloods II wordt ‘de tornado’ ontsloten. De entree tot het gebouw wordt 

gemarkeerd door ter hoogte van ‘de tornado’ aan de straat- en de kadezijde de gevel en het dak open te breken en 

te voorzien van glas in de bestaande hoofddraagconstructie.  

 

De technische en esthetische uitwerking van ‘de tornado’ is inmiddels vergevorderd, maar wordt nog verder 

uitgediept. De resultaten daarvan zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de commissie. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 
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- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

architectuur van de omgeving.  

- 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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat zij onder de indruk is van het hoge ambitieniveau en zij ondersteunt de intenties om de 

betekenis van het gebouw en het verhaal van de plek te vertellen. 

 

De commissie reageert positief op de keuze om de jaren ’50 tijdslaag van het gebouw ervaarbaar te houden. De 

geschiedenis van de Fenixloodsen en de veranderingen in de stad blijven op passende wijze afleesbaar. Ook de 

relatie tussen de na de oorlog in Fenix 1 en Fenix 2 gesplitste loodsen blijft voldoende bestaan door de 

repeterende draagstructuur in de gevels, de continuïteit van de lichtstraat en het laadbalkon aan de kadezijde.  

Het restauratieplan voor het exterieur van Fenixloods II vraagt nog om een specificatie van de bestaande situatie 

voor een goed vergelijk. De commissie mandateert de werkgroep momenten, bestaande uit afgevaardigden met 

specifieke monumentenkennis, om dit nader te bespreken met de restauratiearchitect. Zij vraagt in deze 

bespreking ook de afwerking van het interieur toe te lichten in relatie tot het behoud van het karakter van de 

bestaande Fenixloods II.  

 

Voor wat betreft ‘De Tornado’ geeft de commissie aan dat de sculptuur in een strakke spiegelende vormgeving een 

overtuigend contrast vormt met de ruwe (bestaande) Fenixloods II. Beide versterken elkaar en komen daardoor 

optimaal tot hun recht. Wel stelt de commissie vragen over de maakbaarheid van ‘de Tornado’. Met name of de 

hoge standaard uit de visualisaties waargemaakt kan worden. Deze tonen bijvoorbeeld een gladde naadloze huid, 

terwijl de commissie uit haar bezoek aan de mock-up heeft begrepen dat ‘de tornado’ zal bestaan uit segmenten 

van circa 6 meter. De commissie is benieuwd naar een meer gespecificeerde uitwerking van ‘de tornado’ als 

geheel en in het bijzonder de architectonische expressie van de naden. Ook ziet zij graag meer duidelijkheid over 

de verschillende ingrepen. Meer specifiek betreft het de volgende onderwerpen: daar waar ‘de tornado’ en de 

Fenixloods II elkaar raken, hoe ‘de tornado’ door het dak steekt, beeldbepalende details voor de entree beneden, 

alsmede de vluchtroute vanaf de ‘de tornado’ naar het dak van de Fenixloods II en verder. 

Zij ziet een uitgekristalliseerde uitwerking met principedetails 1:5 met belangstelling tegemoet.  
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Met betrekking tot de gewijzigde hulpdraagconstructie merkt de commissie op dat door de meer bescheiden en 

heldere opstelling deze veel overtuigender is dan het vorige voorstel.  

 

Conclusie  

De commissie reageert positief op het initiatief en omarmt het hoge ambitieniveau. Wel vraagt zij aandacht voor de  

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

een verder uitgewerkt plan waarin deze vragen en opmerkingen zijn verwerkt. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. 
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6.2  Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - Overnetting flamingoverblijf 

Ontwerp:  Broekbakema 

Dossier:  OMV.19.10.00443 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een afsluitende netconstructie voor het flamingo-verblijf in Diergaarde Blijdorp dat is 

beschermd als rijksmonument. Door veranderde wetgeving kunnen flamingo’s niet langer in een open verblijf 

worden gehouden. Volgens Europese richtlijnen is leewieken verboden. Om wegvliegen te voorkomen is een 

volière nodig rondom het flamingo-verblijf. 

 

Het perk voor de flamingo’s ligt rechts achter de vroegere hoofdentree aan de Van Aerssenlaan. Het huidige perk 

voor de flamingo’s was oorspronkelijk een speelweide. Het bestaande speelgebouw, tegenwoordig het nachtverblijf 

voor de flamingo’s, is hiervan nog een restant.  

 

Het voorstel is het huidige verblijf zo transparant mogelijk te ‘overnetten’ en deze vrij te houden van het 

speelgebouw. Het geheel bestaat uit een gefacetteerd gaashekwerk van 4 meter hoog met erboven een 

netconstructie die in het midden wordt ondersteund door drie kolommen van circa 8 meter hoog. De staanders in 

het hekwerk en de kolommen hebben alle een glad uiterlijk en zijn donker van kleur. Om een route door het verblijf 

mogelijk te maken komen er in het hekwerk een in- en een uitgang in de vorm van een gaasdeur.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Blijdorp/ Bergpolder en monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven in het groengebied worden afgestemd op de sfeer, ontsluiting en functie daarvan, en 

verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

- Bouwinitiatieven in Diergaarde Blijdorp sluiten aan bij het oorspronkelijke totaalontwerp (zoals beschreven in 

de redengevende omschrijving van dit monument). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de specifieke locatie binnen het groengebied.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- 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.  

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

- 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. 
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- De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied.  

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het groengebied.  

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuren zijn afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied. 

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering afgestemd op de sfeer en karakter van Blijdorp-

Bergpolder. 

- De kwaliteit van de detaillering blijft hoog; vervanging van onderdelen (met name stalen raam- en 

deurkozijnen) conform het origineel. 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is bij een eerder bezoek op 20 september geïnformeerd over het opstellen van een masterplan voor 

Diergaarde Blijdorp, waarin een toekomstvisie zal worden geformuleerd op de ontwikkeling van de diergaarde. 

Graag had zij gezien dat de aanpak van het flamingo-verblijf hier onderdeel van uit zou uitmaken, maar ze begrijpt 

dat dit onderdeel in tijd niet kan wachten op het masterplan en visie, omwille van de Europese regelgeving omtrent 

het leewieken van de vogels. Gezien de belangrijke zichtlocatie van het flamingoverblijf bij de oude entree van de 

diergaarde ziet de commissie de aanvraag toch graag vergezeld van een (deel)visie op het entreegebied en de 

voorgestelde overnetting. 

 

De commissie reageert op dit moment niet positief op het voorstel. Het ontwerp is pragmatisch van aard. De 

commissie vindt vooralsnog dat hiermee in uiterlijk nog niet voldoende recht wordt gedaan aan de uitstraling van 

het bestaande flamingo-verblijf (zowel het dag- als nachtverblijf) en het entreegebied van de dierentuin. 

Dat getracht wordt de ‘overnetting’ zo min mogelijk zichtbaar te laten zijn is een goed uitgangspunt, maar het 

voorgestelde ontwerp overtuigt de commissie hierin nog onvoldoende. De commissie geeft de suggestie mee het 

als een object te benaderen waaraan een ontwerpkwaliteit wordt toegevoegd dat in goede verhouding staat tot het 

voorterrein, de monumentale gebouwen, en de oorspronkelijke hoofdentree van de dierentuin en tevens een 

ondergeschikt karakter heeft.  

Conclusie 

De commissie vraagt de architect het voorstel vanuit dit perspectief van het genoemde entreegebied nog eens te 

bezien en het plan hierop aan te passen. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. 
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6.3  Dr. Molewaterplein 40, Erasmus MC, Centrum (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Renovatie gevel faculiteitsgebouw 

Ontwerp:  Ector Hoogstad Architecten 

Dossier:  OLO 4066049 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect geeft aan dat op dit moment de gevel van het Medische Faculteitsgebouw niet in goede staat is en 

een grondige aanpak nodig is. De gevelpanelen delamineren, de naden vergaan en er is sprake van corrosie bij de 

kozijnen.  

 

Voor het vormen van een visie op de gevelrenovatie is gekeken naar de huidige staat van de gevel en de 

architectuurtaal van het gebouw, alsmede het toekomstige gebruik en de ambities van Erasmus MC. Daarnaast is 

gekeken naar de cultuurhistorische context en op welke manier de gevel gewaardeerd moet worden. Het heeft 

geresulteerd in vijf conceptueel verschillende oplossingen, die variëren van maximaal behoud van het bestaande 

materiaal tot volledige vernieuwing met een herbestemmingsopgave voor de bestaande gevelpanelen. 

 

De vijf oplossingsrichtingen zijn: 

A    Consolidatie, gevel herstellen en houden zoals hij nu is 

B1  Restauratie +, gevel herstellen en opwaarderen 

B2  Restauratie ++, als B1 en opwaarderen naar nieuwbouw door toevoegen binnengevel 

C    Replica, panelen vernieuwen, en kleine aanpassingen binnen het vocabulaire van het monument 

D    Nieuwbouw, gevel vervangen waarbij de technologie en de architectuur op intelligente wijze een 

gelijkwaardige rol krijgen.  

 

De architect geeft aan zich te hebben gebogen over de hierna volgende dilemma’s:  

- De vertrouwdheid met de toren en het karakteristieke gevelbeeld binnen het stadsprofiel 

- De materiële authenticiteit 

- De conceptuele authenticiteit waar innovatie voorop stond 

 

Na afweging wordt de voorkeur gegeven aan het continueren van de conceptuele authenticiteit. Dit houdt in dat er 

een nieuw gevelpaneel wordt ontworpen vanuit de huidige technische innovatieve mogelijkheden.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke Knooppunten 

Welstandsniveau: Bijzonder (ontwikkelingsgebied en monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Welstandsparagraaf Hoboken (2006) 

1. Relatie met de omgeving: De toetsing zal zich richten op drie hoofddoelen:  

a Het vergroten van de herkenbaarheid van het complex vanuit de stad. 

b Het versterken van de ensemblekwaliteit van het complex. 

c Het duidelijk definiëren van de openbare randen. 

 

De uitgangspunten van welstandstoetsing 

Verschijningsvorm; het gebouw op zichzelf 

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

De afmetingen en verhoudingen van de gevelopeningen en de dichte delen en de aanwezigheid van balkons, 

erkers en penanten bepalen in belangrijke mate de compositie van het gevelvlak. Door het gevelmateriaal in 

combinatie met de neggediepte, de kozijnmaten, de kozijnindeling en de niet-transparante delen van 
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puivullingen wordt de massawerking van het gebouw bepaald. Of de onderlinge verhoudingen in samenhang 

met de massawerking leiden tot een geslaagd, evenwichtig gevelbeeld is niet op voorhand in algemene regels 

te vatten. Per project liggen de randvoorwaarden daarvoor te ver uiteen. Toch is dit een onderwerp dat van de 

ontwerper de volle aandacht verdient, vooral waar het de naar het openbaar gebied gerichte zijde van 

bouwwerken betreft.  

Materiaal, kleur en detaillering, de bouwkundige uitwerking 

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

Het karakter en de uitdrukking van het gebouw is de resultante van hoofdvorm, geleding, gevelcompositie, 

raamindeling, neggediepte, kleur- en materiaalgebruik. De wijze waarop de verschillende bouwmaterialen zijn 

samengesteld tot een groter geheel (gevelcomponent of gevel) geeft inhoud aan de uitdrukking van de 

compositie. Maat en maatverhoudingen, positie en bevestigingswijze, bepalen hoe de gevel wordt ervaren: als 

een geheel of als een assemblage van verschillende componenten. Elk van de individuele elementen in een 

gevelopbouw behoort de gevelcompositie te ondersteunen. 

 

 

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

De commissie geeft aan dat het bezoek aan het Medische Faculteitsgebouw inzichtelijk heeft gemaakt dat er een 

complexe vraag ligt ten aanzien van de delaminerende gevel in relatie tot het jonge monument. Zij waardeert het 

dat er breed onderzoek is gedaan naar verschillende mogelijkheden en vormen van gevelherstel en begrijpt hoe 

moeilijk het is om vanuit de monumentwaarden hierin een keuze te maken. De opgave kan uit verschillende 

ooghoeken bekeken worden. De commissie concludeert dat voor het Medische Faculteitsgebouw de authenticiteit 

van het materiaal weliswaar zwaarwegend is maar tegelijkertijd in de huidige situatie ook nagenoeg onherstelbaar. 

Dit schept een dilemma. De commissie kan zich goed voorstellen dat bij de noodzakelijke aanpak in dit specifieke 

geval aan het behoud van de beeldwaarde van het gemeentelijke monument een hoger belang wordt toekend.  

 

Het gaat om een innovatief gevelpaneel met ponsgaten waar techniek en architectuur samengaan, maar inmiddels 

technisch op is. Het iconografisch beeldmerk van het Faculteitsgebouw daarentegen is nog altijd sterk en maakt 

vandaag de dag deel uit van het collectieve geheugen van Rotterdam. Vanuit die optiek kan de commissie niet 

instemmen met het voorkeursmodel van de architect, waarbij het beeld van het gevelpaneel geheel wijzigt. De 

commissie pleit voor de variant waarbij een vernieuwde geveltechniek samengaat met het behoud van het 

beeldmerk (de gevelgeleding, het gevelpaneel en het nadenpatroon). Een eventuele optimalisatie van de 

gevelopening is denkbaar als het uiterlijk zo dicht mogelijk blijft bij de kenmerkende detaillering en de uiterlijke 

verschijning van de huidige panelen en het voorstel is gebaseerd op een analyse van de architectuur van de 

bestaande gevel. 

 

Bij een nadere uitwerking van het voorstel vraagt de commissie tevens meer focus op het interieur, de installaties 

en de afwerking van de detaillering in relatie tot de ingrepen aan de gevels.  

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag 

terug in een volgende vergadering met een verder uitgewerkt plan waarin deze vragen en opmerkingen zijn 

verwerkt. 
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6.4  Mw. J. Aschoff-Stiermanlaan 8, Rozenburg (1e behandeling)     

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw zorgcomplex 

Ontwerp:  Arcom Partners BV 

Dossier:  OLO 4745047 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de vervangende nieuwbouw van een zorgcomplex voor dementerenden. 

De locatie bevindt zich in een langgerekt buurtpark in Rozenburg. Het in metselwerk voorgestelde volume van twee 

lagen hoog is opgedeeld in twee delen die iets van elkaar zijn verschoven. Op de begane grond wordt de 

verschuiving gebruikt voor een programmatische verdeling tussen de gemeenschappelijke woonkamers en de 

studio’s. Op de verdieping met alleen individuele woonstudio’s ontstaat door de verschuiving een reductie van de 

lengte van de middengang.  

 

De langsgevels van het complex worden voorgesteld met een rustige ritmiek van raamopeningen die net als bij de 

tegenoverliggende rijwoningen op de begane grond groter zijn en op de eerste verdieping kleinere openingen 

hebben. De te openen delen van de kozijnen op de eerste verdieping zijn verborgen achter Braziliaans metselwerk.  

Een erker aan de voorzijde markeert de positie van de naastgelegen entree die iets verdiept binnen de gevellijn 

ligt. De kopgevels zijn verbijzonderd met baksteenvlakken met reliëf. Rondom het gebouw wordt een lichte plint 

voorgesteld en door het gebruik van verschillende baksteen reliëfs en raamdorpelbanden wordt extra plasticiteit in 

de gevels aangebracht. Wat vanuit elke richting een ander gevelbeeld oplevert. Het metselwerk wordt voorgesteld 

in een warme bruine kleur passend bij de omgeving. 

 

Nog niet nader uitgewerkt is de overgang van het privéterrein van het complex naar het park. De ontwerper geeft 

aan dat wordt gedacht aan lage groene hagen, taluds en keerwanden om het contact met het park optimaal te 

houden. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

worden op elkaar afgestemd.  

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

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

 

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

De commissie acht het alzijdige rustig vormgegeven volume goed voorstelbaar op deze locatie. De materialen, 

kleuren en plasticiteit van de gevels passen goed in de omgeving. De commissie doet de suggestie om in de 

gevels het verschil tussen collectieve woonkamers en studio’s leesbaarder te maken om de expressie van het 

gebouw en het contact met het park te versterken. 

 

De commissie vraagt speciale aandacht voor de nog nader uit te werken terreininrichting met tuin, parkeren en een 

erfafscheiding, omdat dit wezenlijk is voor het laten landen van het gebouw in het park. Maak de terreininrichting 

onderdeel van het totale ontwerp met aandacht voor de inpassing in en de overgang naar het park. 

 

Conclusie 

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

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

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

bemonstering van het metselwerk, -kleur en voeg zullen bij een aanvraag omgevingsvergunning van nadere 

welstandstoetsing zijn. 
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6.5  Noorderhelling, IJsselmonde (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Gamma en P&R 

Ontwerp:  Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn 

Dossier:  OLO 4700191 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gewijzigde 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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Hoofdwegenstructuur) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 27 november 2019. Om de publieke functie van de P+R in het ontwerp beter zichtbaar te maken is het 

ontwerpconcept aanzienlijk gewijzigd. De P+R wordt voorgesteld als open constructie van betonnen kolommen, 

vloeren en hellingbanen. De borstweringen van de vloeren en hellingen wikkelen zich als een kleurrijk lint rond het 

gebouw en worden tot aan de inrit doorgezet. De bouwmarkt, voorgesteld als een metallic bouwdoos, wordt tussen 

en onder de constructie van de P+R geschoven. Tezamen vormen de garage en bouwmarkt een nieuwe 

dynamische eenheid.  

 

De entree van de P+R nabij de tramhalte is verbijzonderd en vormgegeven als een glazen toren die de 

verschillende parkeerdekken verbindt. De entree van de bouwmarkt is uitnodigend en open vormgegeven in de 

huisstijl van Gamma met veel glas in een blauw vlak.  

 

Voor meer openheid naar de straat zijn in de plint aan de Stadionweg enkele vitrines met daarin led-schermen 

voorgesteld. Aan de zijde van de expeditiestraat is de gevel opengewerkt met ramen voor de personeel ruimten 

van de bouwmarkt. Aan de Stadionweg wordt het nieuwe concept voortgezet door de betonnen plint met 

begroeiing schuin te laten aflopen waardoor de betonconstructie van de garage en de daarin geschoven 

bouwmarkt erachter zichtbaar worden. De plint wordt doorgezet als een lage erfafscheiding rond het parkeerterrein 

waardoor het gebouw zichtbaarder is vanaf de Stadionweg. De betonnen pergola die werd voorgesteld door 

stedenbouw is daarbij komen te vervallen. 

 

De verlichte borstweringen bestaan uit gebogen strekmetalen platen met meerkleurige LED-techniek waardoor 

thematisering in kleur mogelijk wordt. De bouwmarktgevel wordt voorgesteld met een golfplaat bekleding met 

tweekleurige EuraMica-coating in grijs en lichtblauw. 

 

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 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- 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. 

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf. 

 

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

nabespreking 

De commissie is aangenaam verrast door de radicale aanpassing van het plan. Zij merkt op dat in het gewijzigde 

ontwerp een goede balans is gevonden tussen de twee programma’s. Daardoor is een overtuigende nieuwe 

identiteit bereikt, passend bij het hoge ambitieniveau van deze locatie. Ook ondersteunt de commissie de keuze 

om in plaats van de eerder voorgestelde pergola aan de Stadionweg een lagere erfafscheiding te maken waardoor 

de aandacht meer naar het gebouw gaat. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het parkeerterrein wel erg open en leeg 

is. De suggestie wordt gedaan het parkeerterrein te vergroenen met bomen. 

 

De commissie merkt op dat de gevel ter plaatse van de hoofdentree van de bouwmarkt plasticiteit mist die in de 

andere gevels wel is bereikt. De suggestie wordt gedaan de wikkel hier ook in te zetten om de entree te markeren 

door deze bijvoorbeeld naar buiten te laten buigen en zo een luifel te vormen. Ook wordt opgemerkt dat nog niet 

duidelijk is hoe de wikkel zich verhoudt ten opzichte van de glazen toren met entree ter plaatse van de tramhalte. 

De suggestie wordt gedaan de toren en de wikkel los van elkaar te houden. De commissie vraagt extra aandacht 

voor een goede uitwerking en detaillering van de wikkel. Ook wordt aandacht gevraagd voor een verlichtingsplan 

voor met name het bovenste parkeerdek. Voorkomen moet worden dat hier hoge lantaarnpalen op worden 

geplaatst. 

 

De commissie vraagt in de nadere uitwerking om een reclame-plan waarin de posities, afmetingen en kleuren van 

de verschillende reclame-uitingen afleesbaar zijn. Ook moet duidelijk worden hoe groot en hoeveel led-schermen 

worden toegepast en wat de frequentie en/of inhoud van de getoonde beelden zal zijn. 

 

Ten slotte vraagt de commissie extra aandacht voor het gebruik van verlichting en kleuren in de wikkel; De criteria 

schrijven terughoudende gevelkleuren voor; Low on color; bij voorkeur in kleuren zoals wit, grijs en zilver. 

Kleuraccenten zijn toegestaan echter deze moeten ondergeschikt zijn. De commissie doet de suggestie zeer 

terughoudend en ingetogen te zijn met de programmering, intensiteit en frequentie van verschillende kleuren. 

 

 

 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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6.6  De Lairesselaan 92, Kralingen-Crooswijk (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  RoosRos Architecten. 

Dossier:  OLO 4734927 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke Villagebieden 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het conceptplan voor de nieuwbouw van een woongebouw op de locatie van een nog af te 

breken villa. Het volume wordt voorgesteld in twee lagen met daarin 8 rug-aan rug woningen en een kap met twee 

penthouses. De woningen hebben ieder een voortuin en eigen entree. De entree naar de penthouses ligt aan de 

lange zijde van het kavel gericht naar de Burgemeester Oudlaan. Het parkeren moet worden gerealiseerd op eigen 

grond en daartoe wordt een parkeergarage voorgesteld die te bereiken is via een hellingbaan vanaf de De 

Lairesselaan. 

 

De gevels worden voorgesteld in wit stucwerk met een regelmatig ritme van verticale raamopeningen met 

antraciete kozijnen. In de donkere mansarde kap zijn op verschillende plaatsen inkepingen en incisies gemaakt ten 

behoeve van dakterrassen of daklichten en raamstroken. 

 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering 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. 
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Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie merkt op dat het plan niet past in de geldende gebiedscriteria.  

Zij merkt op dat een vergroting van het volume niet ondenkbaar is maar dat het voorgestelde plan in maat en 

schaal in dit voorstel niet is afgestemd op de omgeving en onvoldoende in verhouding is met het formaat van de 

kavel zelf. Het plan is te autonoom en in expressie te afwijkend om de door de criteria gevraagde afstemming met 

de omliggende bebouwing te bereiken. De kleuren, materialen en plasticiteit van de pseudo-klassieke gevels zijn 

niet afgestemd op de bebouwing uit de directe omgeving. 

 

De hellingbaan naar de parkeergarage ligt op een prominente plek aan de De Lairesselaan. Hierdoor wordt de 

groenstrook die kenmerkend is aan de voorzijde van de individuele kavels verstoord. Het entreegebied van het 

gebouw is niet uitnodigend en onvoldoende kwalitatief hoogwaardig. Daarnaast merkt de commissie op dat de 

hoeveelheid happen en sprongen in het dak de kap uiteen doen vallen, waardoor de hoofdvorm van het complex 

wordt verstoord.  

 

De suggestie wordt gedaan een analyse te maken van de omgeving en dat als vertrekpunt te nemen voor een 

nieuw ontwerp met een beperkter volume of andere volume samenstelling. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd 

voor een passende woningtypologie, met een tuininrichting die wordt afgestemd op de kwaliteiten die de locatie 

biedt. 

 

Conclusie 

De commissie zal negatief adviseren wanneer dit plan als definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt 

voorgelegd. 
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