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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 22 JANUARI 2020 

 

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

 

 

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

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 

 

6.1 Nancy Zeelenbergsingel 10, Prins Alexander (3e commissie bespreking) (20 min) 14:50 

Omschrijving: Prinsenmolen, nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OLO 4619029 (conceptaanvraag)  

 

6.2  Noordsingel 77, Noord (2e commissie bespreking) (20 min) 15:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woning 

 Ontwerp:   HP Architecten 

 Dossier:   OMV.19.11.00407 (voorheen conceptaanvraag OLO 2808732) 

 

6.3  Parklaan 11-13, Centrum (1e commissie bespreking) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Sloop en vervangende nieuwbouw 

 Ontwerp:   MVRDV 

 Dossier:   OLO 4689651 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (10 min)  

 

6.4  Nabij Middelharnishof 1, Charlois (1e commissie bespreking) (20 min) 16:00 

 Omschrijving:  Gevelrenovatie woongebouw Korpersteijn 

 Ontwerp:   A3 Architecten 

 Dossier:   OLO 4839775 (conceptaanvraag)  

 

6.5  Blaak 12, Centrum (4e commissie bespreking) (20 min) 16:20 

 Omschrijving:  Nadere bespreking n.a.v. Mock-Up Bright 

 Ontwerp:   Tangram Architekten 

 Dossier:   Invulling voorwaarde verleende omgevingsvergunning OMV.15.12.00406 

 

6.6 Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (2e commissie bespreking) (rijksmonument) (40 min) 16:40 

 Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - Overnetting flamingoverblijf 

 Ontwerp:   Broekbakema 

 Dossier:   OMV.19.10.00443 
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6.1 Nancy Zeelenbergsingel 10, Prins Alexander (3e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Prinsenmolen, nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4619029 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van een appartementencomplex op het 

voormalige manegeterrein, naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 11 december 2019. Gekozen is 

om het binnenterrein privaat te maken, met een mogelijkheid om de route open te houden of af te sluiten. De 

architect geeft aan dat deze keuze schetsmatig is weergegeven, maar nog niet is doorgewerkt in de getoonde 

impressiebeelden. 

 

Aangegeven wordt dat de route over de brug een andere bestrating krijgt dan de openbare weg, met een duidelijke 

scheiding. De route kan worden afgesloten met een speedgate en paaltjes die uit de grond komen. Voor de zijde 

aan het park wordt aangegeven dat de trap onderdeel zal worden van het gebouw, en een duidelijke scheiding zal 

gaan vormen tussen het binnenhof en het park.  

 

De strook rondom het gebouw zal in eigen beheer komen, waarbij er een greppel op de scheiding naar het 

openbare park wordt gemaakt. Binnen deze zone loopt het talud omhoog tegen de opengewerkte gevel om met de 

rand die binnen ontstaat het licht van de autolampen vanuit de parkeergarage te blokkeren. Het licht binnen wordt 

verdekt op het plafond geplaatst. Onderzocht wordt of er een lichtlijn vanaf het overstek op de opengewerkte gevel 

met beplanting zal worden toegepast.  

 

In de gevels aan het binnenhof zijn meer gevelopeningen gecreëerd, met lichtere hekwerken voor de galerijen. 

Daarnaast wordt voorgesteld om de beplanting minder diep over de galerijen te laten hangen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie ziet de keuze voor een privaat binnenterrein met de mogelijkheid deze te openen als een passend 

uitgangspunt voor het bouwinitiatief. Doordat deze verandering in het plan nog niet is doorgewerkt is het plan nog 

niet in zijn totaal te beoordelen. Voor de verdere uitwerking geeft de commissie de volgende opmerkingen en 

aandachtspunten mee: 

 

- Voor een overtuigende afscheiding tussen het park en de private binnenruimte zal de trap volledig binnen de 

gevellijn van het gebouw moeten worden geplaatst. Daarnaast vraagt de commissie om de eventuele 

hekwerken ook aan deze zijde mee te ontwerpen. 

- De commissie ziet de gehele zone van het terrein aan het park, het talud, de gevel voor de parkeergarage en 

de eventuele lijnverlichting graag nader uitgewerkt als een integrale ontwerpopgave.  

- De commissie doet de aanbeveling om ook bij de keuze van een privaat binnenterrein de gevels aan het 

binnenhof zo open en licht mogelijk vorm te geven.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de keuze voor een privaat binnenterrein, en vraagt daarbij aandacht voor de 

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

met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal 

vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.2  Noordsingel 77, Noord (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woning 

Ontwerp:  HP Architecten 

Dossier:  OMV.19.11.00407 (voorheen conceptaanvraag OLO 2808732) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste en verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt plan voor de nieuwbouw van een woning op de hoek 

van een bestaande rij woningen aan de Noordsingel, naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 30 

mei 2018. De zijgevel is aangepast, waarbij de gevelopeningen op de begane grond ruimer zijn geworden. De 

entree is verder uitgewerkt met een houten deur met zijlicht en een slanke stalen luifel. Ter plaatse van de 

aansluiting op het bouwblok aan de Jacob Catsstraat is de gevel doorgetrokken, en sluit de woning met een 

vertanding in de gevel aan op het bestaande blok. 

 

Voor het metselwerk is gekozen voor een lichtgrijze betonsteen met een toeslag van natuursteen, in lange platte 

stroken. Ter plaatse van de dakrand in het voorste en achterste bouwdeel worden deze staand en verspringend 

gemetseld als verbijzonderde gevelbeëindiging. In de plint aan de gevel aan de Jacob Catsstraat wordt binnen het 

gevelvlak een hekwerk opgenomen waar klimplanten in groeien. Dit hekwerk loopt door als erfafscheiding, die in de 

gevel en langs de voortuin in hoogte verspringt. Het hekwerk bestaat uit over elkaar geplaatste stalen 

bouwstaalmatten die in de grond worden ingeklemd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Waterproject) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de gevel aan de Jacob Catsstraat een overtuigende verschijningsvorm heeft 

gekregen, door de grote gevelopeningen in de plint en de aangepaste aansluiting op het bestaande bouwblok. Ook 

de gekozen gevelsteen is goed passend bij het afwisselende karakter van de bebouwing aan de Noordsingel. De 

commissie geeft daarbij wel de voorwaarde dat er geen zaagsneden van de betonstenen in het zicht zullen worden 

toegepast.  

 

Hoewel de keuze voor een geveltuin die doorloopt in een hekwerk goed aansluit bij de hekwerken met groen in de 

aangrenzende tuinen, kan de commissie niet instemmen met de vormgeving van het hekwerk van betonstaal. De 

geldende criteria en de ligging in het beschermde stadsgezicht vragen om een kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven hekwerk. De overlappende bouwstaalmatten met puntige uiteindes voldoen hier nog niet aan.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op een enkel punt strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie mandateert het secretariaat voor de 

beoordeling van de aanpassing aan de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de 

commissie worden voorgelegd. 
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6.3  Parklaan 11-13 (Koetshuis), Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:  MVRDV 

Dossier:  OLO 4689651 (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:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht – Scheepvaartkwartier) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor een ‘glazen huis’ ter vervanging van het in verval geraakte koetshuis aan 

de Parklaan. Het betreft een concept om te verkennen of er kan worden ingestemd met het principe. Het concept 

zal nog worden vertaald in een ontwerp dat nader terugkomt bij de commissie.  

 

Het principe komt voort uit diverse vormstudies waar gekozen is voor het opschalen van de oorspronkelijke 

hoofdmassa van het koetshuis. Voor de verdere doorontwikkeling gelden de ontwerpuitgangspunten dat het glazen 

huis ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw en de gevel volledig uit glas bestaat. De werking van het glas en de 

mate van spiegeling worden onderzocht in relatie tot een ondergeschikt karakter. Daarnaast is er het voorstel tot 

een ondergrondse parkeergarage wat het aantal parkeerplaatsen op het terrein doet afnemen. De inrichting van 

het terrein boven de ondergrondse parkeergarage en de inrit van de garage zelf zijn nog niet ontworpen. De 

aanwezige tuinhistorische onderzoeken zijn leidend voor het herstel van de tuin en het inpassen van een inrit.  

 

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. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- 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 het vervangen van het in verval geraakte koetshuis door een in vorm nagenoeg 

gelijk ‘glazen huis’ een interessant concept vindt. Het is echter nu nog een globaal concept, waar de commissie 

meegeeft het ‘glazen huis’ in de verdere doorontwikkeling specifiek voor de plek te ontwerpen. Het ‘glazen huis’ 

dient hierbij recht te doen aan de betekenis van de bijzondere plek en de hiërarchie in de gebouwen op de 

buitenplaats, zowel in het dag- als in het nachtbeeld. In expressie dient het onderscheid tussen het hoofdgebouw 

en het te vervangen bijgebouw in stand te blijven. Tot slot geeft de commissie als suggestie mee om nader te 

onderzoeken welke elementen van het voormalige koetshuis als inspiratie kunnen dienen voor de nadere 

architectonische uitwerking van het ‘glazen huis’.  

 

Het voorstel tot een ondergrondse parkeergarage om het aantal parkeerplaatsen op het terrein te reduceren kan 

kansen bieden aan het herstel en verstevigen van het karakter van de tuin. Het grondpakket boven de 

parkeergarage dient echter voldoende van hoogte te zijn om die kansen, waaronder het continueren van de 

monumentale tuinstructuren, te kunnen waarmaken. Het aanwezige tuinhistorisch onderzoek dient hiervoor de 

onderlegger te zijn. De inrit tot de parkeergarage vraagt specifieke aandacht in relatie tot het tuinontwerp en het 

beschermd stadsgezicht. Het dient een ondergeschikt karakter te hebben dat zorgvuldig wordt ingepast. 

 

Conclusie 

De commissie spreekt haar waardering uit voor het concept dat uitgaat van een ‘glazen huis’ ter vervanging van 

het bestaande koetshuis dat in verval is geraakt en vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen bij de 

ontwikkeling van concept naar ontwerp. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een plan 

dat hier antwoord op geeft.  
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6.4  Nabij Middelharnishof 1, Charlois (1e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Gevelrenovatie woongebouw Korpersteijn 

Ontwerp:  A3 Architecten 

Dossier:  OLO 4839775 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de renovatie van een seniorencomplex nabij het centrum van de wijk 

Pendrecht. Het bestaande complex bestaat uit een haakvormig volume met diverse verspringingen in de gevels en 

de daklijn. Het flatgebouw kent een galerijontsluiting met een hoofdentree in de oksel van het gebouw.  

 

De galerijgevel heeft een voorzetgevel van glas en metalen zetstukken, en betonnen vloeren en consoles die 

buiten uit voorzetgevel steken. De binnengevel kent een repeterende pui-invulling. Beide gevellagen bestaan uit 

rode en lichtgrijze tinten. De woongevels hebben naar buiten kragende balkons voor de slaapkamers met een niet 

oorspronkelijk spijlenhekwerk, en zeembalkons voor de woonkamers met een dichte zetwerk balustrade. De 

kopgevels zijn uitgevoerd in een bruinige betonsteen met grijze betonbanden.  

 

Voorgesteld wordt om een nieuwe glazen gevel voor de galerijen te plaatsen. De glazen gevel heeft bruine glazen 

banden die refereren naar de bestaande zetwerken geveldelen met daarboven een glazen lamellenstructuur. De 

gevel wordt om de naar buiten kragende consoles geplaatst. Bij de woongevels worden de balkonhekken 

vervangen voor zwarte lamellenhekken voor de slaapkamers en een dun stalen frame voor de zeembalkons. De 

puien worden geschilderd in een bruine kleur met een invulling van lichtbruin geëmailleerd glas. 

 

De bestaande entree wordt vervangen door middel van een glazen pui, waarbij de postkasten en het bellentableau 

in de nieuwe gevel worden geplaatst. De bestaande stookruimte op het dak wordt vervangen door een glazen kas, 

waarbij het glas uit de bestaande galerijgevel wordt hergebruikt.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 
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- 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 geeft aan dat de grootschalige aanpak van het wooncomplex en de ambitie tot woningverbetering 

en betere energetische prestaties wordt ondersteund. De transformatie van het woongebouw is een interessante 

en actuele opgave, waarbij de commissie zeer geïnteresseerd is in de oplossing van deze opgave. In het voorstel 

is goed zichtbaar dat de transformatie als architectonische opgave wordt benaderd, echter kunnen er nog stappen 

worden gemaakt in de uitwerking hiervan.  

 

Hoewel de bestaande architectonische uitstraling niet behouden hoeft te blijven, is de commissie van mening dat 

de nu aanwezige samenhang tussen de balkon- en de galerijgevel te veel verdwijnt. Gevraagd wordt om te 

onderzoeken hoe het karakter van beide nieuwe gevelprincipes beter op elkaar aan kunnen sluiten. Daarnaast 

geven de bruintinten die worden gekozen voor de nieuwe en geschilderde elementen het gebouw geen 

sprankelende uitstraling. Geadviseerd wordt om te zoeken naar meer tijdloze, materiaaleigen tinten.  

 

Voor de gevel aan de galerijzijde wordt aangegeven dat deze te weinig plasticiteit kent. De bruine strook in de 

glasgevel zou tactieler kunnen worden vormgegeven, bijvoorbeeld door deze te combineren met een handrailing. 

Daarnaast doe de commissie de suggestie om vroegtijdig te onderzoeken of de glazen voorzetgevel haalbaar is in 

verband met brandveiligheidsvoorschriften. 

 

De commissie geeft aan dat de bestaande entree zeer herkenbaar is en een bijzondere vormgeving kent, waarbij 

het spijtig is wanneer deze verloren gaat. De commissie reageert positief op het vervangen van het ketelhuis op het 

dak door een glazen kas als gemeenschappelijke ruimte, en ziet de nadere uitwerking hiervan graag tegemoet. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.5  Blaak 12, Centrum (4e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Nadere bespreking n.a.v. Mock-Up Bright 

Ontwerp:  Tangram Architekten 

Dossier:  Invulling voorwaarde verleende omgevingsvergunning OMV.15.12.00406 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de invulling van de voorwaarde in de verleende 

omgevingsvergunning getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert de wijzigingen aan de gevel en een toelichting op de uitwerking van de mock-up, naar 

aanleiding van de voorwaarde die is opgenomen in het positieve welstandsadvies van 23 januari 2017. 

Aangegeven wordt dat er een tweede mock-up in een later stadium zal worden getoond op de bouwplaats, in 

combinatie met twee proefversies van de toe te passen verlichtingselementen. 

 

De architect gaat in op de keuze voor een aangepast patroon op de aluminium geveldelen. Gekozen is voor een 

ets in het aluminium bestaande uit pixelpatroon van een geabstraheerde foto van de locatie na het bombardement. 

Hierbij is de foto in vier verschillende vlakken verdeeld, die op verschillende manieren op elkaar aan kunnen 

sluiten. Door deze onwillekeurig toe te passen op de gevel zal een diffuse tekening moeten ontstaan. De 

afzonderlijke wooneenheden worden zichtbaar gehouden door de naden ter plaatse van woningscheidingen breder 

uit te voeren. 

 

Samen met de gevelleverancier wordt toegelicht hoe de vervuiling door middel van de waterafvoer binnen het 

nadenpatroon, in combinatie met een gevelonderhoudsplan zal worden tegengegaan. Voor de bevestiging van de 

aluminium delen is gekozen om deze mechanisch vast ze zetten, met schroeven die in de kleur van de gevel 

worden uitgevoerd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

Verschijningsvorm 

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

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

architectuur van de omgeving.  

- 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. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

- 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 invulling van de voorwaarde in de verleende omgevingsvergunning, de 

beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij kan instemmen met de aanpassingen aan de kleuren en het patroon van de 

aluminium gevel. Hoewel de tekeningen in de presentatie een repeterend patroon tonen, gaat de commissie ervan 

uit dat de gebouwde gevel een veel diffuser beeld zal krijgen. Ook de onderbouwing van de wijze waarop de gevel 

zal worden onderhouden heeft de commissie overtuigd. 

 

De commissie begrijpt dat de aluminium geveldelen op grote hoogte mechanisch bevestigd moeten worden. Zij kan 

echter niet instemmen met het toepassen van bevestigingsmiddelen die vanaf straatniveau zichtbaar zullen zijn. Zij 

vraagt daarom om de gevelbekleding vanaf straatniveau tot een zo groot mogelijke hoogte onzichtbaar te 

bevestigen op de prefab elementen.  

 

De commissie ziet graag de uitnodiging voor het beoordelen van de verlichtingselementen en de tweede mock-up 

op de bouwlocatie tegemoet. In deze mock-up zal worden getoond hoe de geveldelen ter plaatse van het overstek 

samenkomen, inclusief een deel van de pui en de glazen franse balkons.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanpassingen aan de verleende omgevingsvergunning niet strijdig zijn met de criteria. 

Aan de voorwaarden binnen het positieve advies is nog niet geheel voldaan. De commissie vraagt aandacht voor 

de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de opmerkingen graag verwerkt in een nadere onderbouwing, de 

mock-up en de proefversies van de verlichtingselementen. 
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6.6  Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (2e commissie bespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - Overnetting flamingoverblijf 

Ontwerp:  Broekbakema 

Dossier:  OMV.19.10.00443 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de opnieuw voorgelegde aanvraag omgevingsvergunning 

getoetst aan de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 8 januari 2020 presenteert de architect 

opnieuw de afsluitende netconstructie voor het flamingo-verblijf in Diergaarde Blijdorp, maar dan aangevuld met de 

betekenis van het voorplein op basis van de vigerende structuurvisie van Bosch Slabbers. Het verblijf voor de 

flamingo’s ligt rechts van het voorplein dat aansluit op de vroegere hoofdentree aan de Van Aerssenlaan.  

 

Aan de hand van de vigerende structuurvisie wordt onderbouwd waarom er voor een zo min mogelijk zichtbare 

afsluitbare netconstructie wordt gekozen en hoe de hoogtes van de gefacetteerde ‘overnetting’ zich verhouden tot 

de naastgelegen Victoriahal en de authentieke hoofdentree. Het grondvlak van het flamingo-verblijf wijzigt om de 

vloeiende belijning uit het ontwerp van Van Ravesteyn weer terug te brengen.    

 

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. 

- 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.  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
13 

 

- 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. 

 

Open dialoog  

Het gesprek tussen de architect en de commissie betreft een gedachtewisseling, waarbij door de commissie 

meerdere vragen zijn gesteld over het voorstel in relatie tot het oorspronkelijk ontwerp van de Diergaarde door Van 

Ravesteyn.  

 

Het betreft de volgende vragen: 

- In relatie tot de kenmerkende vloeiende belijning in het oorspronkelijk ruimtelijk ontwerp van Van Ravesteyn 

voor het monumentale deel van de Diergaarde vraagt de commissie zich af of het ontwerp van de afsluitende 

netconstructie hiermee in goede verhouding staat.   

- De commissie vraagt zich af of een serie van repeterende staanders het passende antwoord is op het 

ontwerpuitgangspunt om de afsluitende netconstructie zo min mogelijk zichtbaar te laten zijn.  

- Het voorstel om de niet authentieke orthogonale opzet van zowel het groene grondvlak als de waterpartij van 

het flamingo-verblijf te wijzigen naar een vloeiende vorm is positief. Maar door de opeenvolging van 

verschillende ingrepen komt het geheel fragmentarisch over. De leesbaarheid van een heldere, vloeiende 

hoofdvorm gaat hierdoor teniet. De commissie pleit voor een duidelijk kader rondom het gebied die het groene 

grondvlak markeert, zodat het gebied waar de volière komt als één geheel ervaren kan worden. Deze 

benadering is te zien in historische fotobeelden, waar voorheen een haag het gebied aan elkaar reeg. 

- Vanuit de kenmerkende openheid van het voorplein vraagt de commissie om de afstand tussen de 

monumentale boom op het voorplein en de te maken afsluitbare netconstructie te heroverwegen. 

- De commissie vraagt aandacht voor de aansluiting van de afsluitbare netconstructie op het nachtverblijf van de 

flamingo’s dat is gehuisvest in het voormalige speelhuis en onderdeel uitmaakt van de bescherming.  

 

Conclusie 

Aangezien er in een open dialoog is gesproken over het planvoorstel kan er vooralsnog geen advies ten aanzien 

van het afgeven van de omgevingsvergunning worden gegeven. 

  


