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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 

 

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

 

 

 

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

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:30 

 

6.1  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (5e commissie bespreking) (rijksmonument) (20 min) 15:30 

Omschrijving: Transformatie HaKa-gebouw 

 Ontwerp:   WDJArchitecten 

 Dossier:   OMV.19.04.00483 

 

6.2 Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (1e commissie bespreking) (rijksmonument) (20 min) 15:50 

Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OLO 4554165 (conceptaanvraag)  

 

6.3  Hoofdweg 480-490, Prins Alexander (1e commissie bespreking) (20 min) 16:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouwcomplex met wonen, voorzieningen en parkeren 

 Ontwerp:   KCAP Architects and Planners 

 Dossier:   OLO 4352385 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE (5 min) 

  

6.4 Houtlaan 21, Centrum (6e commissie bespreking) (15 min) 16:35 

 Omschrijving:  Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

 Ontwerp:   Dam & Partners Architecten 

 Dossier:   gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557 

 

6.5  Nabij Boezemweg 175A, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) (20 min) 16:50 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 80 stadsappartementen  

 Ontwerp:   De Zwarte Hond 

Dossier:   OMV.19.12.00239  

 

6.6  Coolsingel 75, Centrum (4e commissie bespreking) (20 min) 17:10 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw van appartementen en commerciële ruimte 

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OMV.19.02.00125  

 

6.7 Mathenesserlaan 455, Delfshaven (3e commissie bespreking) (20 min) 17:30 

Omschrijving:  Realiseren van 4 seniorwoningen 

Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

Dossier:   OLO 4415013 (conceptaanvraag) 
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6.1  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (5e commissie bespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Transformatie HaKa-gebouw 

Ontwerp:  WDJArchitecten 

Dossier:  OMV.19.04.00483 (voorheen conceptaanvraag OLO 3258399) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel voor de herbestemming van het HaKa-gebouw naar 

aanleiding van de opmerkingen van de commissie op 2 oktober 2019. Het betreft de volgende planaanpassingen. 

 

Kozijnen 

In antwoord op de vraag de beoogde kozijnvervanging te heroverwegen vanwege de hoeveelheid aan authentieke 

kozijnen wordt voorgesteld, met uitzondering van de entreepui uit 1993, alle bestaande kozijnen te behouden. 

Afhankelijk van de positie van het kozijn in het gevelvlak worden twee uitvoeringswijzen voorgesteld. 

De van oorsprong terugliggende kozijnen in de kantoor- en fabrieksvleugel blijven gehandhaafd en krijgen een 

diepere negge vanwege het isolatiepakket dat aan de buitenzijde wordt aangebracht. De bestaande raamdorpels 

zijn niet lang genoeg om het aan te brengen isolatiepakket te kunnen afdekken. Voorgesteld wordt deze te 

omkleden en te verlengen met een gezet profiel dat in kleur en matheid zoveel mogelijk lijkt op de raamdorpel.  

De van oorsprong vlak in de gevel liggende kozijnen worden met het isoleren van de gevel mee naar buiten 

geplaatst, zodat het authentieke beeld gelijk blijft. 

 

Proefopstelling 

Er wordt voorgesteld de proefopstelling in de gevel aan de havenzijde in twee delen uit te splitsen.  

Proefopstelling 1: een proefvlak van de nieuwe gevelafwerking naast een schoongemaakt deel van de gevel, zodat 

de gevelafwerking in textuur, en kleur vergeleken kan worden met het van oorsprong gebouchardeerd beton.  

Proefopstelling 2: een integrale mockup van het te maken bandraam, de nieuwe gevelafwerking, het bestaande 

kozijn en het overgangsdetail van geïsoleerd naar ongeïsoleerd geveldeel. 

 

Dakopbouw kantoorvleugel 

Het plafond van de opbouw wordt dichter tegen de constructie gelegd waardoor het voorvlak van de koof in hoogte 

afneemt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur en Monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
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Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Voor het behoud van de monumentwaarden is het positief dat het verzoek tot het heroverwegen van het vervangen 

van authentieke kozijnen heeft geleid tot volledig behoud ervan. Daar waar de gevel aan de buitenzijde wordt 

geïsoleerd stemt de commissie in met het voorstel de bestaande kozijnen die van origine vlak in de gevel liggen 

naar voren te verplaatsen. De positie van het kozijn in het gevelvlak blijft hierdoor gelijk. Een grotere negge als 

gevolg van het nieuwe isolatiepakket is voor de bestaande kozijnen die van origine terug in het gevelvlak liggen 

acceptabel. De opzet van de gevel blijft bij iets meer plasticiteit voldoende gehandhaafd. Om het nieuwe 

isolatiepakket af te dekken is het akkoord de bestaande raamdorpels te omkleden met een gezet profiel.  

 

Dat de beoogde inlegvloer in de fabrieksvleugel uit de planvorming gaat is positief voor het behoud van de 

ruimtelijkheid. Het aangepaste plafonddetail van de opbouw boven de kantoorvleugel is akkoord. De koof tekent 

zich nu veel minder af. 

 

De commissie acht de voorgestelde proefvlakken representatief voor het beoordelen van de volgende onderdelen: 

- De structuur en de kleur van de gevelafwerking in relatie tot de oorspronkelijk gebouchardeerde betongevel. 

Het proefvlak zal zowel van dichtbij als van veraf worden beoordeeld.  

- De werking van het overgangsdetail van ongeïsoleerde naar geïsoleerde gevel zal in de proefopstelling 

beoordeeld worden.  

- De afwerking van het bandraam en het frit alsmede de kleur en de matheid van het gezette profiel over de 

bestaande raamdorpel. 

Bij alle onderdelen zal gekeken worden in hoeverre de proefvlakken de eerder getoonde beelden en detaillering 

ondersteunen. De proefvlakken dienen minimaal zes weken voor de productie van de betreffende onderdelen te 

worden gemaakt, en worden als voorwaarde verbonden aan het advies. 

 

Tot slot complimenteert de commissie de architect voor de zorg en aandacht alsmede het vakmanschap dat wordt 

ingezet om het markante HaKa-gebouw inclusief het bijgebouw weer bruikbaar te maken voor de toekomst. Zij 

waardeert de intensieve zoektocht naar een goede balans tussen het behoud van de monumentwaarden en de 

wens tot het energetisch verduurzamen van het gebouw.  

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg indien wordt voldaan 

aan de hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De 

aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarde te houden. 
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6.2  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OLO 4554165 (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 2.1, 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 opbouw op het noordelijk dakvlak van de voormalige Amsterdamse Bank – Incasso 

Bank. Het bankgebouw maakt deel uit van een ensemble van drie gebouwen langs de Blaak in het 

stedenbouwkundig basisplan van Van Traa uit 1946. Het bestaande gebouw heeft een markante hoekmarkering 

met op het dak een rotunda en verschillende oorspronkelijke opbouwen, waarvan die op het westelijk dakvlak 

aansluit op de rotunda. De te maken opbouw zal op dezelfde wijze symmetrisch aansluiten op de rotunda en ligt 

iets terug ten opzichte van de dakrand van het bankgebouw. De opbouw is richting de straatgevels van glas en 

heeft een wat zwaardere dakrand als verwijzing naar de duidelijk vormgegeven dakranden van de opbouwen op 

het noordelijk dakvlak binnen het ensemble. De ontsluiting is via een te maken interne trap op de ondergelegen 

verdieping.  

 

Er is een cultuurhistorische verkenning met nadruk op het daklandschap opgesteld, waarin onder andere wordt 

aanbevolen een eventuele opbouw ondergeschikt te laten zijn aan het hoofdvolume.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

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

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

omliggende bebouwing.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

- 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). 

- 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 

Het is positief dat er een cultuurhistorische verkenning is gemaakt waarbij richtlijnen worden gegeven voor een 

eventuele opbouw. Kijkend naar het ensemble van drie gebouwen langs de Blaak, waar van oorsprong al 

opbouwen aanwezig zijn, is de commissie van mening dat een opbouw op het noordelijk dakvlak mogelijk is. Wel 

vraagt zij aandacht voor de positie en de vormgeving ervan. In het huidige voorstel mist zij in de vormgeving de 

samenhang met het hoofdgebouw en in positie de relatie met de opbouwen op het noordelijk dakvlak uit het 

ensemble. Een zekere mate van ondergeschiktheid, zoals is meegegeven vanuit de cultuurhistorische verkenning, 

is door de geringe afstand tot de dakrand aan de voor- en zijgevel beperkt. Daarnaast wordt een opbouw met een 

architectonische zeggingskracht die recht doet aan het monument nog gemist. De commissie geeft aan dat er 

intern een ruimtelijke samenhang moet zijn tussen het monument en de opbouw. Ook moet er een uitspraak 

worden gedaan in de architectonische expressie over de relatie tussen bestaand en nieuw. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een 

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.3  Hoofdweg 480-490, Prins Alexander (1e commissie bespreking) (20 min)    

 

Omschrijving:  Nieuwbouwcomplex met wonen, voorzieningen en parkeren 

Ontwerp:  KCAP Architects and Planners 

Dossier:  OLO 4352385 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Van Oort trekt zich gedurende de behandeling van het plan terug uit de commissie vanwege 

betrokkenheid bij het voorstel.  

 

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 nieuwbouw van 350 woningen, een parkeergarage en voorzieningen 

op de locatie waar nu twee te slopen kantoorgebouwen zijn gesitueerd. Het volume van het nieuwe complex wordt 

voorgesteld als een plint van vier lagen met daarop vier woongebouwen; twee woonblokken met een hoogte die 

aansluit op de bestaande hogere bebouwing in de omgeving en twee woontorens van 70 meter. De hoge torens, 

aan de parkzijde en aan de zijde van het kruispunt, worden aan de onderzijde ingesnoerd waardoor een 

sculpturale vorm ontstaat en de daktuin meer licht en ruimte krijgt. Het dak van de plint wordt ingericht als 

collectieve daktuin. De vier woongebouwen hebben ieder een gemeenschappelijke ruimte aan de daktuin. 

 

Het parkeren bevindt zich in de kern van de plint en wordt geheel omsloten door programma waaronder een 

gezondheidscentrum, duplexwoningen en een horecafunctie aan het park. De entree naar de parkeergarage ligt 

aan de Djeddalaan. Op de hoeken van de plint bevinden zich de dubbelhoge entrees en lobby’s naar de woningen. 

Vanuit de parkeergarage zijn de woningen alleen te bereiken via de daktuin.  

 

De gevels worden voorgesteld in een raster van natuursteen met repeterende openingen. Subtiele verschillen in de 

grootte van openingen, neggematen en de afwerking van het natuursteen zorgen voor meer plasticiteit en 

articulatie binnen het gevelgrid. De plint opent zich naar de straat en het park door grotere en hogere openingen en 

onderscheidt zich in tactiliteit van de bovenbouw doordat het natuursteen is gefrijnd, de toepassing van houten 

frames rond de kozijnen en een houten binnen-afwerking van de entrees. De kozijnen in de buitengevels hebben 

een diepe negge en de binnengevels aan de daktuin worden juist glad en glanzend voorgesteld met voor in het 

gevelvlak geplaatste kozijnen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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. 
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- 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). 

- 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 hoofdopzet van het nieuwbouwcomplex goed voorstelbaar is op deze locatie. Zij 

waardeert de alzijdigheid van het plan en de aandacht voor een levendige plint. Zij merkt op dat het programma in 

de plint goed is afgestemd met de wisselende context aan iedere zijde van het gebouw.  

 

De voorgestelde gridgevel sluit goed aan op de stedelijke schaal. Echter vraagt de commissie wel aandacht voor 

de gevels aan de daktuin. Het verschil tussen de binnen- en buitengevels mag sterker. De suggestie wordt gedaan 

de kleur en plasticiteit beter te laten aansluiten op de menselijke schaal.  

 

Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de entreelobby’s. Zij vraagt om een hoge en uitnodigende kwaliteit 

waarbij ook het nachtbeeld belangrijk is. Tenslotte wordt de suggestie gedaan ook de daken van de twee lagere 

woonblokken als vijfde gevel te beschouwen en integraal mee te ontwerpen. 

 

Conclusie 

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

vragen en 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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6.4  Houtlaan 21, Centrum (6e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

Ontwerp:  Dam & Partners Architecten 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de wijziging op de 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 het aangepaste voorstel voor de kroon van de Zalmhaventoren, naar aanleiding van de 

opmerkingen uit het verslag van 2 oktober 2019. In de eerdere opzet van de kroon werd per trans de mate van 

reflectie van de gevel hoger en de transparantie minder, wat resulteerde in een gesloten RVS spiegelende 

installatieruimte. In het aangepaste voorstel wordt de installatieruimte voorgesteld met dezelfde elementengevel als 

de lagergelegen transen, en hetzelfde transparante glastype met een reflectiefactor van 30 procent.  

 

De constructie en de installaties staan zichtbaar achter het glas en worden uitgevoerd in een zachtgrijze kleur. Op 

het dak van het restaurant en in de installatieruimte zelf zijn voorzieningen opgenomen, om de bovenste trans van 

de kroon van buiten en van binnen te verlichten. De constructie, de detaillering van de elementengevel en de 

positie en grootte van de installaties zijn uitgewerkt en realistisch weergegeven op tekening en in impressies.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria  

(deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier) 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van 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. 

- 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. 

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

Rotterdam. 

- 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 aanpassingen op het vergunde plan, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op de simpele en effectieve ingreep om de gevel van de installatieruimte 

transparant te maken. Hiermee wordt de beloofde kwalitatieve uitstraling van deze iconische toren bereikt. De 

commissie merkt op dat het zichtbaar en architectonisch inpassen van de techniek goed past bij Rotterdamse 

kernwaarden als echt, direct en eerlijk. De commissie geeft wel aan dat de articulatie van de kroon valt of staat met 

de juiste verlichting. Zij ziet graag, zoals afgesproken tijdens de vergadering, een lichtplan voor de kroon tegemoet.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanpassing op de omgevingsvergunning passend is binnen de criteria van het 

welstandsbeleid. Het advies aan het bestuur is daarom positief.  
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6.5  Nabij Boezemweg 175A, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 80 stadsappartementen 

Ontwerp:  De Zwarte Hond  

Dossier:  OMV.19.12.00239 (voorheen conceptaanvraag OLO 3561139) 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor een appartementengebouw aan de 

Boezemweg, naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 30 mei 2018. De aansluiting op het maaiveld 

is aangepast, waarbij de hoogte van de plint is verlaagd aan de zijde waar de straat lager ligt. Daarnaast is er een 

profilering aangebracht in het beton. Er is niet gekozen om de afzonderlijke woningen vanaf de Boezemweg te 

ontsluiten, zodat de woonkamers over de volle breedte aan de Boezemweg kunnen worden geplaatst.  

 

Door de geluidsbelasting op de gevel bleken de grote schuiframen aan de Boezemwegzijde niet overal toepasbaar, 

en is er op de plekken waar de woningen direct aan de gevel grenzen voor een kozijn met een andere indeling 

gekozen. Ten slotte toont de architect de bemonstering van het metselwerk en het materiaal voor de kozijnen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

- 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.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

omringende blokken. 

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 



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 

 
11 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie complimenteert de architect met het ontwerp dat zich op overtuigende wijze voegt in de 

stedenbouwkundige context en de omliggende wederopbouwarchitectuur. De vragen en opmerkingen uit het vorige 

verslag zijn op passende wijze verwerkt in het uitgewerkte plan. Doordat de plint aan de Boezemweg is verlaagd 

en met meer bijzondere details is gematerialiseerd is er een overtuigende aansluiting op het maaiveld gecreëerd. 

Ook de wijzigingen in de indeling van de puien aan de Boezemweg zijn goed voorstelbaar. De detaillering is 

zorgvuldig uitgewerkt en ondersteunt de beelden zoals getoond in de presentatie. Daarnaast is het type 

metselwerk en de kleurkeuze voor de puien goed passend bij de omliggende bebouwing. 

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat het voorstel niet strijdig is met de welstandscriteria. Het advies aan het bestuur is daarom 

positief.   
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6.6  Coolsingel 75, Centrum (4e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw van appartementen en commerciële ruimte 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OMV.19.02.00125  

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de sloop-nieuwbouw van het bouwblok aan de Coolsingel. In 

de vorige reactie op de aanvraag omgevingsvergunning is er positief onder voorwaarde geadviseerd. Voorgesteld 

wordt om een extra laag in de bovenbouw toe te voegen. De laag wordt ingevuld met een penthouse die doorloopt 

aan beide zijden van de liftschacht, en terug ligt ten opzichte van de onderliggende volumes. De leidingen naar het 

dak worden hierbij versleept om uit het zicht te blijven. Daarnaast wordt dezelfde glazenwasinstallatie toegepast 

als in het eerder getoonde voorstel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

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

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

omliggende bebouwing. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
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- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  

 

Reactie van de commissie op het aangepaste plan, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente te volgen en zich te richten op 

de verschijningsvorm van de nieuwe bouwlaag in relatie tot het gebouwconcept. Het penthouse is in 

gevelafwerking goed passend bij de architectonische uitstraling van de bovenbouw, die in vormgeving afwijkt van 

de plint en middenbouw die refereren naar het bestaande gebouw van J.J.P. Oud. Doordat de installaties zoals in 

het eerder getoonde voorstel voldoende uit het zicht blijven kan de commissie instemmen met de nieuwe opzet.  

 

De commissie vraagt de architect de nieuwe bouwlaag in detail uit te werken conform de detaillering van het 

eerdere voorstel. Op basis daarvan kan een positief advies worden afgegeven. Daarnaast blijven de eerder 

besproken voorwaarden bij het positieve advies van kracht:  

- onder voorwaarde dat er minimaal zes weken voor de start van de gevelproductie een mock-up ter 

beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd, waarbij de hoek van de onderzijde van één van de 

verspringende volumes zal worden getoond in combinatie met een deel van een kozijn. Hierbij zullen de 

combinatie van kleur, materiaalafwerking, profilering en grootte van de naden ter nadere beoordeling zijn;  

- onder voorwaarde dat er minimaal zes weken voor de start van de gevelproductie de kleur en afwerking van 

de luifel in combinatie met de kleur en afwerking van de puien in de plint ter beoordeling aan de commissie 

worden voorgelegd. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien de detaillering van de 

nieuwe bouwlaag passend wordt uitgewerkt. De architect heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te 

houden, die zullen worden meegenomen in het uiteindelijk advies. Aangezien de detaillering nog dient te worden 

aangeleverd adviseert de commissie vooralsnog negatief op het planvoorstel. 
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6.7  Mathenesserlaan 455, Delfshaven (3e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Realiseren van 4 senior woningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OLO 4415013 (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 een aangepast voorstel voor een tweelaagse opbouw aan de Mathenesserlaan. 

Aangegeven wordt dat de opbouw op één in plaats van op beide symmetrisch opgezette woningen wordt geplaatst. 

De opbouw ligt op de eerste laag wat terug, met ruimte voor een balkon achter de bestaande kap. De bovenste 

laag steekt meer naar voren, met een groot venster en een balkon richting de Mathenesserlaan. Het volume wordt 

afgeschuind, zodat het terras en de opbouw van de lift in het volume worden opgenomen. De toegang naar het 

dakterras wordt doorgezet vanuit het schuine dakvlak. De gevels worden voorgesteld in zinken banen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder - Hoofdwegenstructuur / Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel-

Mathenesserlaan 

 

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. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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.   



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 

 
15 

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft nogmaals aan dat een verhoging van het bijzondere pand op een locatie binnen het 

beschermd stadsgezicht een zeer complexe opgave betreft. Het aangepaste voorstel voor de opbouw is niet 

passend binnen de historische context. Hoewel een groot deel van de opmerkingen uit het eerdere verslag zijn 

verwerkt in het plan, blijkt het resultaat te dominant aanwezig boven de bestaande bebouwing. Bij het zien van de 

huidige uitwerking is de commissie er nog niet van overtuigd dat een los volume boven de bestaande kap, dat zo 

prominent zichtbaar is vanaf straatniveau, een passend beeld op kan leveren binnen de historische gevelwand.  

 

Hoewel dit specifieke gedeelte van de bebouwing binnen het beschermd stadsgezicht verschillende uitzonderingen 

kent ten opzichte van andere delen van de Mathenesserlaan, hebben de gebouwen of ensembles binnen dit deel 

wel een eenheid in zichzelf, van basement tot gevelbeëindiging. Ook zijn de later aangebrachte dakopbouwen op 

de historische bebouwing veel minder dominant aanwezig vanaf straatniveau. Het voorgestelde volume boven het 

bestaande daklandschap is een te grote afwijking in het straatbeeld. Dit wordt versterkt doordat de opbouw enkel 

op één pand binnen het symmetrische ensemble wordt voorgesteld en het bovenste deel naar voren steekt.   

 

Vanuit bovenstaande inzichten vraagt de commissie de architect om te onderzoeken of een verhoging van het 

pand, waarbij de gehele gevel van basement tot dakbeëindiging een eenheid vormt, wel kan leiden tot een 

overtuigende inpassing binnen de bestaande gevelwand. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  


