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VERSLAG 

 
VERGADERING 

WOENSDAG 18 MAART 2020 
 

 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering van de Commissie voor Welstand 

en Monumenten op 18 maart 2020 via een video-conferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende 

aanvragen omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven, niet te belemmeren. De 

planindieners en de betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd, de agenda van de vergadering van de 

commissie is vooraf volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

  
 

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

 

 

4  PLANNEN 12:10 

 

4.1 Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (3e commissie bespreking) (rijksmonument) (20 min) 12:10 

 Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - overnetting flamingoverblijf 

 Ontwerp:   Broekbakema 

Dossier:   OMV.19.10.00443 

 

4.2 Palladiostraat 2, Prins Alexander (2e commissie bespreking) (20 min) 12:30 

 Omschrijving:  Renovatie van de Prinsessenflats 

Ontwerp:   A3 Architecten 

Dossier:   OMV.19.12.00127 

 

4.3 Nabij Stampioenstraat 45, Feijenoord (2e commissie bespreking) (20 min) 12:50 

 Omschrijving:  CPO - Nieuwbouw 7 woningen  

Ontwerp: Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

Dossier:   OMV.20.01.00462 

 

4.4 Eendrachtsstraat 136, Centrum (1e commissie bespreking) (20 min) 13:10 

 Omschrijving:  Herontwikkeling naar hostel 

Ontwerp: Van Wilsum van Loon architectuur & stedenbouw 

Dossier:   OMV.19.12.00468 

 

4.5 Leuvehaven 1, Centrum (1e commissie bespreking) (10 min) 13:30 

 Omschrijving:  Vervangen steigers 

Ontwerp:   Studio NL-D 

Dossier:   OMV.20.02.00046 

 

4.6 Burgemeester Baumannlaan 169-171, Overschie (5e commissie bespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:   HOYT Architecten en Bouwmanagers 

Dossier:   OMV.20.01.00107 

 

PAUZE (15 min) 
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4.7  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (3e commissie bespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Weenapoint, De Modernist 

 Ontwerp:   MVRDV 

 Dossier:   OMV.19.12.00392 

 

4.8 De Lairesselaan 92, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) (20 min) 14:35 

Omschrijving: Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw woningen 

Ontwerp: RoosRos Architecten 

 Dossier:   OLO 4734927 (conceptaanvraag) 

 

4.9 Strevelsweg 350, Feijenoord (1e commissie bespreking) (20 min) 14:55 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw Simeon en Anna 

Ontwerp:   KAW architecten en adviseurs 

Dossier:   OLO 4109207 

 

4.10 Havenstraat 19-21, 23/Voorstraat 6, Delfshaven (1e commissie bespreking) (rijksmonument) (30 min) 15:15 

 Omschrijving:  Verbouw/renovatie/transformatie/ nieuwbouw bedrijfs- woonpanden  

Ontwerp:   Bokkers van der Veen Architecten & Planners  

 Dossier:   OLO 4793269 (conceptaanvraag)  

 

4.11 Lloydstraat, Delfshaven (1e commissie bespreking) (20 min)  15:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw SAWA- Ontwikkeling Lloypier Blok F 

Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

Dossier:   OLO 5011251 (conceptaanvraag) 

 

4.12 Mathenesserlaan 455, Delfshaven (4e commissie bespreking) (20 min) 16:05 

Omschrijving:  Realiseren van 4 seniorwoningen 

Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

Dossier:    OLO 4415013 (conceptaanvraag) 

  

VERVALLEN 

 

4.13 Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (2e commissie bespreking) (rijksmonument) (20 min) 

Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OLO 4554165 (conceptaanvraag) 
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4.1  Nabij Van Aerssenlaan 10, Noord (3e commissie bespreking) (rijksmonument) (20 min)  

 

Omschrijving:  Diergaarde Blijdorp - overnetting flamingoverblijf 

Ontwerp:  Broekbakema 

Dossier:  OMV.19.10.00443 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 aangepaste plan 

Naar aanleiding van de reactie van de commissie op 22 januari 2020 en de besprekingen die daarop volgden is er 

een aangepast voorstel voor een afsluitende netconstructie voor het flamingo-verblijf in Diergaarde Blijdorp. Het 

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

Aerssenlaan.  

 

Het uitgangspunt is een vrijstaande, zo min mogelijk zichtbare netconstructie. De constructie betreft een buitenring 

van kolommen met één centrale hoofdkolom. Met behulp van een spankabel wordt het net tussen de kolommen 

gespannen. De buitenring wordt een gefacetteerde opstelling met daaraan een sluis om het nachtverblijf te 

ontsluiten.  

 

Het grondvlak van het flamingo-verblijf wordt teruggebracht naar de vloeiende belijning uit het ontwerp van Van 

Ravesteyn en omzoomd door een te maken opstaande rand. De rand is tevens een zitelement dat naar straatpeil 

zal afvloeien om los te blijven van het hoog monumentale entreehek van de diergaarde. Het pad door de volière 

komt tegenover de Victoriahal te liggen en wordt voorzien van een koperkleurig hekwerk van staanders met een 

bovenregel. De toegang tot de volière is niet meer een schuifdeur, maar een gordijn van gaas dat opengeschoven 

kan worden. 

 

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. 
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- 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.  

- 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 gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de 

presentatie 

De commissie reageert positief op de gewijzigde hoofdopzet van het grondvlak en de volière voor het flamingo-

verblijf. Het nieuwe ontwerp voor het grondvlak brengt op overtuigende wijze de vloeiende belijning uit het ontwerp 

van Van Ravesteyn weer terug. Ook reageert de commissie positief op de grotere afstand tussen de te maken 

volière en de randen van het grondvlak. Hierdoor is de volière, zover mogelijk, minder dominant. De commissie is 

te spreken over de gewijzigde hoofdvorm van een zelfstandige, vrijstaande, ‘doorzichtige circustent’ die middels 

een sluis wordt verbonden met het bestaande nachtverblijf. Hoewel de commissie een ronde ‘circustent’ 

consistenter acht kan zij instemmen met een gefacetteerde buitenring. De toegang tot de volière, waarbij het net 

over een spankabel opengeschoven wordt, is overtuigend.  

 

De commissie vraagt nog aandacht voor de technische uitwerking van de verschillende onderdelen en hun 

samenkomst. Het uitgangspunt van een ondergeschikte, strakke vormgeving van de volière wordt ondersteund, 

maar een subtiele verfijning op detailniveau is nodig om dit effect te bereiken.. Wellicht dat de architectuur van Van 

Ravesteyn een inspiratiebron hiervoor kan zijn. Met betrekking tot de volière wordt gedoeld op de vormgeving van 

de kolom, op de bevestiging van de netconstructie aan deze kolom en op de details aan de onderkant van het net, 

bij het grondvlak en bij de vijverwand.  

 

Voor het pad door de volière wordt nog een sierlijke aansluiting op de rand rondom het grondvlak gemist. Ter 

hoogte van de toegang tot de volière wordt het hekwerk langs het pad en de aansluiting op het grondvlak en de 

bijbehorende rand nog onvoldoende gezien als een integraal ontwerp. Het hekwerk langs het pad niet tot voorbij de 

volière laten komen kan het vraagstuk vereenvoudigen.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief, maar vraagt op detailniveau nog aandacht voor de esthetische 

vormgeving. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog niet positief. 
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4.2  Palladiostraat 2, Prins Alexander (2e commissie bespreking)    

 

Omschrijving:  Renovatie van de Prinsessenflats 

Ontwerp:  A3 Architecten 

Dossier:  OMV.19.12.00127 

 

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 

Het plan is aangepast, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 04 maart 2020.  Er 

is onderzocht of er meer plastiek is te realiseren door het creëren van diepere balkons. Uit constructieve 

berekeningen blijkt dat maximaal 100mm extra diepte haalbaar is waardoor het verschil wordt vergroot van 150 

naar 250 mm.  

 

Om de samenhang met De Nieuwe Margriet te optimaliseren worden de volgende wijzigingen voorgesteld:  

- De grafiek van de plastiek wordt versterkt door de terugliggende balkons te voorzien van lamellenhekken die 

voor de balkonvloer doorlopen en over de volle breedte van het balkon aan de voorzijde van de balkonrand 

bevestigd worden door middel van een metalen plaat, in de donkere kleur van de hekwerken.  

- De naar voren liggende balkons, met de brede kolommen, worden uitgevoerd met een glas hekwerk. 

- In de kopgevels zijn de verdiepingshoge privacy schermen vervangen door hekwerken.  

- De onderzijden van alle nieuwe balkonplaten worden licht van kleur. 

 

Voorgesteld wordt om de wand van vellingblokken in de bergingsgang achter de nieuwe begane grondgevel in 

kleur te schilderen. Er wordt een verzadigde kleur, zoals bijvoorbeeld oranje, voorgesteld voor verwantschap met 

de intense gele kleur van de galerijgevels van De Nieuwe Margriet.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- 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). 

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

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

 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de 

presentatie. 

De commissie stelt vast dat op alle opmerkingen op overtuigende wijze is gereageerd. Zij merkt op dat er een 

goede balans is bereikt waarmee de samenhang binnen het ensemble van de vier flats wordt versterkt.  

Op éen punt voldoet het plan echter nog niet aan de criteria. De commissie merkt op dat de entrees van de MIVA-

woningen zich te weinig onderscheiden van de bergingsentreedeuren. De suggestie wordt gedaan om met 

eenvoudige architectonische middelen de entrees van de MIVA-woningen meer uitnodigend en expressiever vorm 

te geven. Ten slotte doet de commissie de suggestie om een passende inrichting van het terrein mee te 

ontwerpen. 
 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning op één punt strijdig is met de criteria. Het advies aan 

het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde 

opmerking en mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij 

twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.3  Nabij Stampioenstraat 45, Feijenoord (2e commissie bespreking)    

 

Omschrijving:  CPO - Nieuwbouw 7 woningen  

Ontwerp:   Bokkers van der Veen Architecten & Planners   

Dossier:                         OMV.20.01.00462 (voorheen conceptaanvraag OLO 3933967)             

 

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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Het plan is aangepast, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 07 november 2018. 

Om meer samenhang tussen de woningen onderling en ook met de straatwand te creëren wordt voorgesteld de 

woningen te voorzien van een collectieve witte plint en witte rollaag als beëindiging van de gevel. 

De tijdelijke verhoogde zone voor de woningen is aangepast. Iedere woning heeft een betonnen trapje naar de 

voordeur en een geveltuintje en betonnen plint in dezelfde hoogte.  

 

Om meer verwevenheid van verticaal en horizontaal in de gevel te creëren wordt voorgesteld alle raamopeningen 

in een grid te plaatsen dat over de gevels is geprojecteerd. Om de aansluiting op de omgeving en de continuïteit 

van de straat te versterken zijn de metselwerkkleuren donkerbruin en roodbruin gekozen met witte geglazuurde 

stenen voor rollagen en plint. Het voegwerk van de woningen twee tot en met vijf wordt licht tot middengrijs om te 

sterke kleur verzadiging te voorkomen.  

 

In de achtergevels is vrijheid gelaten voor individuele expressie wat resulteert in verschillende materialen en 

kleuren per woning (hout, metselwerk, stuc). De openingen zijn gerelateerd aan het grid conform de voorgevel. De 

zijgevel van de woning aan de doorgang naar het binnenterrein wordt voorgesteld in stucwerk met RVS- 

spandraden voor begroeiing. De erfafscheiding bestaat uit te begroeien schermen met een betonnen plint. 

 

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. 

- 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.). 

- 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 en de beelden uit de presentatie 

De commissie merkt op het plan op de meeste punten is verbeterd waardoor meer samenhang met de omgeving is 

bereikt. Zij herhaalt echter ook de opmerking gemaakt op 7 november 2018: 

 

‘De zijgevel, achtergevel en erfafscheiding zijn goed zichtbaar vanaf en grenzen aan het openbaar gebied. In en 

nader uitwerking wordt hier dan ook een hoogwaardige detaillering gevraagd die passend is bij de architectonische 

eenheid.’ 

 

De zijgevel is een permanente gevel aan de openbare ruimte, maar wordt opgevat als ondergeschikte gevel. De 

voorgestelde stucwerk gevel, deels begroeid en met een geveltuintje en de begroeide schermen als 

erfafscheidingen overtuigen niet. De zijgevel dient in plasticiteit, materiaal, kleur en detaillering aan te sluiten op de 

voorgevel om de verschijningsvorm van het ensemble op samenhangende wijze te ondersteunen.  

 

Ten slotte merkt de commissie ook op dat de donkere baksteenkleur van de eerste woning, die aansluit op de 

bestaande bebouwing, de samenhang met de omgeving verstoort waardoor de straatwand onvoldoende wordt 

gecontinueerd in het nieuwe ensemble. 

  

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De 

commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij 

twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.4 Eendrachtsstraat 136, Centrum (1e commissie bespreking)  

  

Omschrijving:  Herontwikkeling naar hostel 

Ontwerp: Van Wilsum van Loon architectuur & stedenbouw 

Dossier:  OMV.19.12.00468 

 

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 presentatie en ingediende tekeningen tonen een voorstel voor de sloop van een bestaand pand aan de 

Eendrachtsstraat en de nieuwbouw van een hostel. Het bestaande pand kent twee bouwlagen met een kap, en 

sluit qua goothoogte aan op het naastgelegen bedrijfsgebouw.  

 

Het nieuwe hostel wordt over de volledige diepte van het kavel binnen het ondiepe bouwblok voorgesteld. Het 

gebouw kent een gevelverdeling in een hoge glazen plint, een vierdaags metselwerk middendeel met stalen 

raamkozijnen en een zinken kap met dakvensters. Het kader rondom de stalen pui de plint en de daklijst worden 

uitgevoerd in een zwart staalprofiel. In de zijgevel is een sparing opgenomen ten behoeve van daglichttoetreding in 

de kamers. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

- 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.). 

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

- 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. 

- 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. 

- Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk conform het 

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 
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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 de bestaande materialen (vooral baksteen en hout) van de 

oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (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). 

- 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 en de beelden uit de presentatie 

De commissie geeft aan dat zij niet kan instemmen met de ruimtelijke inpassing van het plan, aangezien het qua 

hoogte en diepte een te forse invulling is binnen het bestaande, ondiepe bouwblok. Door de hoge gevel op het 

smalle kavel raakt het gebouw uit verhouding ten opzichte van de bestaande gevelwand. Daarnaast overschaduwt 

het bouwvolume de naastgelegen en achterliggende bebouwing. 

 

De opzet van de voorgevel is onvoldoende afgestemd op de gevelkenmerken van de omgeving. Hoewel een 

driedeling in de gevel op zich goed aansluit bij de gevelopzet van de oorspronkelijke bebouwing, kent het voorstel 

weinig plasticiteit en mist het de nodige accenten of verbijzonderingen. Doordat het middendeel van de voorgevel 

in vier lagen is opgebouwd raakt de gevel uit verhouding.  

 

Conclusie 

Er wordt geen reden gezien om voorbij te gaan aan het beleid, daarom wordt negatief geadviseerd aan het bestuur 

tenzij het plan wordt aangepast. Een gewijzigd plan kan opnieuw op welstandsaspecten worden beoordeeld wanneer 

de bouwinspectie binnen de lopende procedure hiervoor mogelijkheden ziet. Wanneer termijnen geen verder uitstel 

toestaan blijft het negatieve advies van kracht. 
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4.5  Leuvehaven 1, Centrum (1e commissie bespreking)     

 

Omschrijving:  Vervangen steigers 

Ontwerp:  Studio NL-D 

Dossier:  OMV.20.02.00046 

 

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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Omschrijving van het plan 

De presentatie en ingediende tekeningen tonen het plan voor het deels vernieuwen van de steiger van het 

Maritiem Museum ten behoeve van het verplaatsen van het drijvende hijsbok Simon. Ook wordt een extra loopbrug 

naar de kade gerealiseerd. De nieuwe steiger wordt uitgevoerd conform reeds eerder geplaatste aansluitende 

steigerdelen. De brug wordt uitgevoerd conform vormgeving van de standaard havenbedrijf loopbruggen.  

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning en beelden uit de presentatie 

De commissie stelt vast dat de nieuwe steigerdelen en loopbrug in vormgeving, kleur en detaillering goed 

aansluiten op de bestaande steigers en loopbruggen. Hierdoor wordt er eenheid en samenhang binnen de 

architectonische eenheid bereikt. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 
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4.6 Burgemeester Baumannlaan 169-171, Overschie (5e commissie bespreking) (20 min)  

 

Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:  HOYT Architecten en Bouwmanagers 

Dossier:  OMV.20.01.00107 (voorheen conceptaanvraag OLO 3736541) 

 

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 2.2, lid 1 

onder b) 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 verder uitgewerkte plan 

Het huidige plan betreft de transformatie van de kerk en pastorie aan de Burgemeester Baumannlaan, met 29 

appartementen en een horecagelegenheid in het westwerk in de kerk en in de pastorie op de begane grond een 

winkelfunctie met daarboven vier appartementen. Het planvoorstel betreft de technische uitwerking van de eerder 

besproken conceptaanvraag. 

 

De kerk wordt voorzien van een opbouw op het langschip en er worden gevelopeningen toegevoegd. De indeling 

naar appartementen is afgestemd op de ruimtelijke structuur en er wordt ingezet op zoveel mogelijk behoud van 

religieuze onderdelen. De tuin rondom de kerk en de pastorie wordt een collectieve voor de toekomstige bewoners. 

Voorgesteld wordt de deuren van de kerk te behouden en te voorzien van een bellentableau en brievenbussen 

voor de aanwezige appartementen. Het kader van de opbouw wordt omkleed met microbeton en de invulling 

bestaat uit glazen puien en houten latten. Om de opbouw als het ware los te laten komen van de kerk wordt de 

laag onder het kader anders gematerialiseerd en bestaat deze uit een houten bekleding.  

 

De pastorie krijgt een nieuwe indeling en wordt voorzien van dakkapellen. De bestaande kozijnen worden 

vervangen door een geïsoleerd kozijn dat in indeling en profiel gelijk is. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw  

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de monumentenstatus) 

   

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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.  

- 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 en de beelden uit de presentatie 

De commissie geeft aan dat de herbestemming van de kerk in goede verhouding staat tot de monumentwaarden 

en er toekomstwaarde voor het monument wordt gegenereerd. De abstracte vormgeving van zowel de ingrepen 

aan de gevels als de beoogde opbouw houden de kerk als beelddrager overeind. Echter om de dakopbouw niet te 

veel los te laten zingen van de kerk wordt gevraagd het betonnen kader te detailleren als een monoliet geheel en 

de oppervlaktestructuur en de kleur af te stemmen op het materiaalgebruik van de kerk. Voor wat betreft de nieuw 

te maken vensters in de oostgevel wordt gevraagd deze in positie nauwkeuriger af te stemmen op het 

siermetselwerk. 

 

De visualisaties laten goed zien hoe het behoud van religieuze onderdelen de woningen bijzonder maakt. De 

commissie vraagt te onderzoeken of nog meer aanwezige materialen kunnen worden hergebruikt, waarbij met 

name wordt gedacht aan de deuren van de biechtstoel. Ook doet zij de oproep het plafond van de kerk te 

behouden, waar deze niet hoeft te worden verwijderd voor de te maken opbouw. Het aanbrengen van de 

postboxen en het bellentableau in de kerkdeuren wordt gezien als een verstoring.  

 

Met betrekking tot de pastorie wordt gevraagd wat de noodzaak is tot het vervangen van de authentieke kozijnen.  

 

Tot slot wordt meegeven dat de horeca nog onvoldoende is uitgewerkt en het daardoor nog niet duidelijk is wat de 

gevolgen zullen zijn voor de monumentwaarden. Voorgesteld wordt deze als een separate aanvraag in te dienen 

nadat er een planvoorstel is. Hetzelfde geldt voor de reclame op de gevels. Ook daar ziet de commissie met 

belangstelling een reclameplan als separate aanvraag tegemoet. 

 

Conclusie  

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt op detailniveau nog aandacht voor de 

esthetische vormgeving alsmede het behoud van waardevolle onderdelen zo mogelijk te maximaliseren. Het advies 

aan het bestuur is daarom vooralsnog niet positief. 
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4.7  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Weenapoint, The Modernist 

Ontwerp:  MVRDV 

Dossier:  OMV.19.12.00392 

 

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 plan 

De presentatie en ingediende tekeningen tonen een aangepast en verder uitgewerkt voorstel, in reactie op de 

opmerkingen uit het verslag van 27 november 2019. De aansluiting met het aangrenzende gebouw aan de 

Weenazijde is in beeld gebracht. De pui van bestaande gebouw wordt doorgezet naar De Modernist, met een 

kleine afstand tussen de bovenliggende, in hoogte verspringende volumes. De hoek van de parkeergarage is 

opengewerkt met een hekwerk dat doorloopt in een speedgate. In de fietsparkeergarage wordt nieuwe verlichting 

aangebracht. 

 

In het voorstel zijn de verdere uitwerkingen van de detaillering en de materialisering van de torengevels en het 

zwevende volume toegevoegd. Het zwevende kantoorvolume wordt voorgesteld in een glanzende, aluminium 

beplating voor het kader. De drie gebouwonderdelen krijgen gevelopeningen met per deel een verschillende 

neggemaat. De invulling binnen de kaders van het zwevende volume krijgt een zeer diepe neggemaat, met een 

glazen gevel met horizontale banden van geëmailleerd glas. 

 

Per bouwdeel wordt aangegeven wat voor type glas er wordt toegepast, met In de plint transparanter glas dan in 

de kantoren en woontorens. De gevels van de torens worden hoger opgetrokken om de installaties te verbergen, 

met een dak van een stalen structuur met een glazenwasinstallatie en zonnepanelen. Het dak op het zwevende 

volume wordt voorzien van en begaanbaar dek, met uitzondering van een ring rondom voor de 

glazenwasinstallaties en een met sedum begroeid vlak tussen de torens. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Geometrie 

- De gebouwen in het Rotterdam Central District worden opgebouwd uit een Plint (relatie met de Mixone), een 

Middendeel (relatie met de omgeving) en een top (skyline: het beeld van de stad).  

- De architectuur van de nieuwbouw is aansprekend, levendig en uitnodigend, maar ook beheerst en 

representatief. De opbouw van de gevel van het gebouw in zijn geheel is ingetogen 

- Zowel de verschijning van het individuele gebouw als de samenhang met nieuwe en bestaande gebouwen 

wordt van grote waarde geacht. 

Materialisering, detaillering 

- Eigentijdse, duurzame technieken en materialen. Duurzaam te onderhouden en tot in lengte der dagen 

vervangbaar. 

- Materiaal- en kleurgebruik dienen het lichtniveau op straat ten goede te komen. De combinatie van donkere 

tinten en hoge gevels aan de openbare ruimte moet vermeden worden. 

Plint 

-    De plint is bepalend voor hoe het gebouw vanaf de straat wordt ervaren. De Mixone vraagt om een open en 

heldere architectonische uitwerking. De onderste verdieping zet de openbare ruimte in het gebouw door. De 

plint draagt bij aan de levendigheid op straat.  

- In de plint mogen maximaal twee verdiepingen worden ingepast. 

- Parcellering van de plint is niet mogelijk. Dit voorkomt fragmentatie. De plint is ontworpen als één herkenbaar 

geheel. 
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- Niet-transparante delen in de Mixone worden geaccepteerd indien aangetoond wordt dat deze gesloten delen 

onmisbaar zijn en niet elders ondergebracht kunnen worden. Utilitaire ruimtes, laad- en losruimtes, (toegangen 

tot) parkeergarages en dergelijke worden in zij- en achtergevels geplaatst. 

- Met uitzondering van deze niet-transparante delen, moet de plintgevel voor minimaal 80% worden uitgevoerd in 

doorzichtglas (= glas met een lage reflectiefactor). 

- De plint wordt over de maximale diepte gebruikt voor publiek toegankelijke of van buitenaf zichtbare functies. 

-    Afschermen van de gevel is niet toegestaan. 

- Te openen delen en doorgangen zijn vereist. Bij voorkeur worden hier schuif- of taatsdeuren voor gebruikt.  

- De detaillering van de plint is verfijnd (elegant, stijlvol, smaakvol), maar voldoende robuust om intensief gebruik 

aan te kunnen. 

- De verlichting van het interieur van de plint draagt in de avonduren bij aan de sfeer op straat. 

- Beveiligingsconstructies, indien gewenst, zijn van het type juweliershek/schaarhekken. Het hek wordt, van 

buitenaf gezien, achter het glas geplaatst. Een ligging naar achteren, die ruimte laat tussen gevel en beveiliging, 

is verplicht. 

Bovenbouw 

Criteria voor een levendige gevel 

-    Een levendige gevel is een gevel die van verschillende afstanden verschillend ervaren wordt, zodat bij nadering 

nieuwe details en/of textuur zichtbaar worden. 

- Een goed zicht toelaat op de activiteiten achter de gevel. Er zijn voldoende gevelopeningen van voldoende 

grote afmetingen. Het gebruikte glas is niet sterk spiegelend of sterk gekleurd. 

- Bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende zonnestanden een variatie in beeld te zien geeft. 

-    Voor gesloten delen: het materiaal draagt bij aan de hierboven opgesomde aspecten van een levendige gevel.   

     Het materiaal is bovendien duurzaam, veroudert op een mooie manier en is goed te onderhouden.  

-    Reliëf voegt dynamiek toe aan de ervaring van de gevel. Bij nadering worden details en textuur zichtbaar.  

- Transparantie; Het naar binnen kunnen kijken, het zien van activiteiten en interieur leidt tot een levendig beeld. 

Het zichtbaar worden van de activiteiten is één van de doelstellingen van de Mixone. Dit geldt met name voor 

de plint, maar ook voor de verdiepingen die vanaf de straat nog gezien kunnen worden. 

- Reflectie; Voor vlak glas geldt dat het natuurlijk reflecterend is. Deze reflectie voegt beeldrijkdom toe en varieert 

naar mate het licht - binnen én buiten - verandert. Aanvullende spiegeling moet beperkt worden omdat anders 

het zicht op het interieur verdwijnt (niet sterk spiegelend, maximaal 16%, niet sterk gekleurd glas). Voor de 

gesloten delen geldt dat reflectie kan bijdragen aan levendigheid. 

- Ritme; De indeling van de gevel, het zichtbaar maken van draagconstructie en/of gevelconstructie is een 

beproefd middel tot architectonische expressie en is sterk bepalend voor het karakter dat een gebouw krijgt. 

- Verlichting; De gevel moet bij dag én bij nacht levendig zijn. In de avond en nacht zijn de verlichting van het 

gebouw en de verlichting in het gebouw hierin bepalend.  

Top 

Regels ten aanzien van de top gelden voor gebouwen met een bouwhoogte groter of gelijk aan 70 meter. 

- De bovenste verdieping(en) wordt op een bijzondere manier gebruikt, hetzij door een speciale functie, hetzij 

door afwijkende maatvoering, waardoor de verdieping(en) een bijzondere kwaliteit of status krijgt.  

- De top is vanaf grote afstand – in de skyline –herkenbaar. 

- Het principe van ingetogen geometrie wordt gerespecteerd. 

- Utilitaire elementen (zoals installatieruimtes, liftopbouwen etc.) worden opgenomen in het ontwerp en mogen 

silhouet en uitstraling van gebouw en skyline niet nadelig beïnvloeden. 

Luifels 

-    De Mixone luifels dragen bij aan een bijzonder karakter voor het Rotterdam Central District, ze begeleiden de 

looproutes en geven beschutting aan voetgangers, verlichten de onderliggende straat en maken straatlantaarns 

overbodig. De nieuwbouw op de Weenapoint-locatie is vrijgesteld van deze verplichting. 

Daken 

-   De daken krijgen dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels. 
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Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de presentatie 

De commissie geeft aan dat er kan worden ingestemd met de aanpassingen aan de bestaande parkeergarage, 

doordat de hoek is opengewerkt en er meer verlichting wordt toegepast. De aansluiting op het aangrenzende 

gebouw aan de Weena-zijde is qua vormgeving op zich positief. De commissie merkt echter op dat de dakrand van 

het bestaande gebouw op de beelden niet overeenkomt met de werkelijke situatie. De commissie vraagt om dit 

nauwkeuriger in beeld te brengen, aangezien dit van invloed is op de aanluiting met De Modernist. Het ontwerp 

voor de daken en de bijbehorende installaties is goed passend binnen de geldende welstandscriteria. 

 

De commissie kan nog niet positief adviseren over de getoonde uitwerking van de materialisering en de detaillering 

van de gevels, wat met name geldt voor de uitwerking van het zwevende volume. De beide woontorens zijn al 

relatief abstract vormgegeven in relatie tot de omliggende bebouwing en de bijzondere locatie aan het 

stationsplein. De commissie verlangt juist voor dit zeer zichtbare, zwevende kantoorvolume een uitwerking met een 

grote zeggingskracht, voorzien van een hoogwaardige detaillering en materialisering die aansluit bij de hoge 

centrumambities. De opzet met kaders van glanzende aluminium beplating en puien met banden van geëmailleerd 

glas resulteren in een uitstraling van een reguliere kantoorgevel. De toplocatie vraagt om een robuust 

gevelontwerp en een materialisatie in lijn met de omliggende gebouwen, met het Groothandelsgebouw en First als 

inspirerende voorbeelden.  

 

De commissie ziet graag de bemonstering van het glas tegemoet om de transparantie en spiegeling van het glas te 

kunnen beoordelen. De bepaling voor welke overige gevelonderdelen een mock-up of bemonstering zal worden 

verlangd, zal plaatsvinden wanneer er een positieve reactie op de uitwerking van alle onderdelen van het plan is 

afgegeven. Daarnaast ziet de commissie graag een reclameplan voor het gebouw ter nadere beoordeling 

toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.8  De Lairesselaan 92, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) (20 min)   

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OLO 4734927 (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 plan 

De presentatie en ingediende tekeningen tonen het aangepaste voorstel voor de sloop en nieuwbouw van een 

woongebouw met acht woningen. Naar aanleiding van de opmerkingen die door de commissie zijn gemaakt op 8 

januari 2020 is een analyse gemaakt van de omgeving en het te slopen gebouw. Er is er een nieuw ontwerp 

gemaakt.  

 

De dakvorm, de helderheid van volumes en de kleur van materialen verwijzen naar de karakteristieken van de te 

slopen villa. De gevels worden voorgesteld in lichtbruin metselwerk met donkere kozijnen om aan te sluiten op de 

kleuren uit de omgeving. Parkeren is gesitueerd op maaiveld, op het kavel. Het gebouw wordt omzoomd met 

groen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke Villagebieden 

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. 

- 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.  

- 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 gewijzigde conceptaanvraag en de beelden uit de presentatie 

De commissie stelt vast dat het ontwerp een grote stap vooruit heeft gemaakt en op de goede weg is. Het volume 

en de dakvorm van het nieuwe ontwerp passen beter bij de omliggende bebouwing. De commissie doet echter de 

suggestie te kijken of een verspringing in het volume aan de oostzijde, zoals dat in de westzijde is gedaan, de 

schaal en maat van het volume meer kan verkleinen. Daarnaast merkt zij op dat in de uitwerking een 

hoogwaardige en geraffineerde uitwerking nodig is die de verschijningsvorm verrijkt. De suggestie wordt gedaan dit 

te bereiken door te refereren aan de oorspronkelijke omliggende villabebouwing en extra aandacht te geven aan 

de details van de dakranden, spijlenhekwerken in plaats van glas toe te passen en eventuele gemetselde 

schoorstenen in te zetten als architectonisch middel. Ook doet de commissie de aanbeveling in kleurgebruik 

terughoudend te zijn door bont metselwerk te voorkomen en licht gekleurde kozijnen toe te passen. 

 

Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de sculpturale kwaliteiten van het dak. Voorkomen moet worden dat 

door te veel en te grote (later toegevoegde) dakkapellen het dakvlak verrommelt. In de kapverdieping zijn nog geen 

functies ingetekend. Als deze functies pas later worden ingevuld zal dit ingrepen in het dakvlak met zich mee 

kunnen brengen. 

 

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.  
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4.9  Strevelsweg 350, Feijenoord (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw Simeon en Anna 

Ontwerp:  KAW architecten en adviseurs 

Dossier:  OLO 4109207 

 

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 presentatie toont een voorstel voor een ensemble van drie bouwblokken die een gesloten bouwblok vormen, 

met gedeelde binnenhoven en een hogere wand richting het Zuidplein. De blokken worden ontsloten met entrees 

op de hoeken van het samengestelde bouwblok. Het autoparkeren wordt binnen het blok opgelost en wordt 

afgedekt met een gemeenschappelijke binnentuin. De fietsenstalling bevindt zich in het bouwblok aan de 

Strevelsweg. De overige delen van de plint zijn ingevuld met commerciële ruimten en woningen. 

 

De drie blokken zijn voorzien van een iets afwijkende gevel, met verschillen in aantallen en formaat balkons, 

loggia’s en gevelopeningen. Daarnaast krijgen de drie blokken een afwijkende kleur metselwerk, met bruintinten 

voor de lagere blokken en een lichtere steen aan het Zuidplein. Boven de plint is op een aantal plekken een witte 

gevelband toegepast, die overloopt in de luifels bij de entreegebieden en de bouwblokken deels aan elkaar 

koppelt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke Knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Criteria Motorstraatgebied: 
Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie): 

- een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek 

- het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie 

- verschil tussen drager (constructie) en invulling 

- helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/ toplaag 

- de gevelindeling kent een fijnschalig raster en repetitie 

- de gevel is onderdeel van de wand en de gevel kent plastiek, zoals inspringingen, uitkragingen, luifels of 

balkons (Deze plastiek vormt de derde dimensie van de wand.)  

- materialisatie kent beton, glas, staal maar ook metselwelwerk (alleen dan veelal geen gevels met gaten)  

- ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail  

- zakelijke vormgeving, maar met ruimte voor kunst(werken). 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 

- Nieuwbouw voegt zich als individueel gebouw in de omgeving.  

- Nieuwbouw is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw binnen het grotere geheel inneemt (wand in 

de straat). 

- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbroken door achterkantsituaties. 

- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krijgen een zelfde (hoge) kwaliteit als de 

gevel. 

Hoeken: 

- De bebouwing volgt en articuleert de hoeken van het bouwblok, en draagt daarmee de continuïteit en 

(relatieve) gelijkwaardigheid van de betreffende straten. 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk. Het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide straten tegelijk  

- Bouwinitiatieven begeleiden de stadsentree. 
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- Bebouwing zorgt voor een koppeling met het Zuidplein. 

- Het gebouw (of complex) voegt aan de rand als geheel een ensemblekwaliteit toe. 

Gebouwen op zichzelf: 

- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel. 

- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm. 

- Het gebouw heeft een duidelijk te onderscheiden plint (begane grond). 

- Het gebouw richt zich op de straat. 

- Voorkanten hebben een open uitstraling. 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw of complex en het 

omringend gebied. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. 

- Entrees zijn duidelijk zichtbaar in de gevel. 

- Blinde gevels in de plint zijn niet toegestaan. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. 

- In en uitspringende delen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa. 

- De beëindiging van de gevel is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw en de Strevelsweg - 

Vaanweg. 

- Het gebouw is aan alle zijden evenwaardig. 

- Op maaiveld moet er interactie tussen gebouw en omgeving zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering; uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

Hart van Zuid. 

- Materialisatie en kleurgebruik ondersteunen het individuele karakter van het gebouw, maar gebouwen dienen 

wel voldoende familie van elkaar te blijven. 

- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en zwaar overkomt. 

- Hoogteaccenten kunnen een afwijkende materialisatie hebben t.o.v. de onderbouw. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben 

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag en de beelden uit de presentatie 

De commssie geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet van het plan, bestaande uit drie verwante bouwdelen 

met gedeelde binnenhoven en een hogere wand richting het Zuidplein goed passend is op de locatie. Ook ziet de 

commissie een uitgewerkt gevelontwerp met verschillende gevelelementen en een hoge mate van geveldetails. Zij 

heeft echter wel een aantal opmerking met betrekking tot de verschijningsvorm van het samengestelde bouwblok: 

 

- In de keuze voor de opdeling van het plan in drie blokken is nog geen heldere balans gevonden in de 

samenhang en de verschillen per bouwdeel. De commissie vraagt om zowel de samenhang te versterken als 

om een heldere keuze te maken voor de verschillen per bouwblok. 

- Met name de twee lagere blokken ogen somber en zwaar, door de donkere kleuren van het metselwerk en de 

klassieke, repeterende  opzet van de gevels. De welstandcriteria sturen aan op een ander effect: ‘Materialisatie 

en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en zwaar overkomt.’ 

- Blok A heeft een te grootschalige expressie richting de aangrenzende woonwijk. Gevraagd wordt om in de 

gevels die grenzen aan de kleinere straten schaalverkleiningen aan te brengen, zodat het gebouw meer 

aansluiting vindt bij de schaal van de woonwijk.  

- De commissie geeft aan dat de programmering van de plint beter zou moeten passen bij de grote schaal en de 

locatie van het stedelijke bouwblok. De commissie pleit voor “actieve” plint, passend bij de belangrijke positie 

van het project in de opbloeiende wijk. 

- Het positioneren van een fietsenstalling over een grote lengte van de gevel aan de Strevelsweg zorgt voor een 

te lange, levenloze plint. Een passendere oplossing zou zijn om deze te verdelen over het bouwplan, en deze 

te koppelen aan de verschillende entreegebieden. 
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Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in de hoofdopzet van het plan, en vraagt aandacht voor de 

bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag 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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4.10  Havenstraat 19-21, 23 / Voorstraat 6, Delfshaven (1e commissie bespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Verbouw/renovatie/transformatie/ nieuwbouw bedrijfs- woonpanden  

Ontwerp:  Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

Dossier:  OLO 4793269 (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 

Het plan omvat de nieuwbouw van een appartementencomplex met 6 appartementen aan de Havenstraat 19-21 

met sloop in beschermd stadsgezicht van het huidige pand, een herbestemming en verbouw tot een 

appartementencomplex met negen appartementen in het pand aan de Havenstraat 23 (toekomstig gemeentelijk 

monument), en de gedeeltelijke sloop (achterhuis en tuinmuur) alsmede het wijzigen van de indeling ten behoeve 

van twee appartementen van het pand aan de Voorstraat 6 (rijksmonument).   
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Historisch Delfshaven en monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

- 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. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- 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.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing. 

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk e.d. conform het 

origineel).  



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 

 

 
23 

 

- 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). 

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden. 

- 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 en de beelden uit de presentatie 

Het voorstel betreft een plan op hoofdlijnen, waar de commissie globaal op reageert.  

 

Voorstraat 6: 

Met betrekking tot het rijksmonument wordt opgemerkt dat zowel het achterhuis op het binnenterrein als de 

tuinmuur beide positief zijn gewaardeerd. Het verwijderen ervan heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de 

monumentale waarden van het rijksmonument, maar ook voor het beschermd stadsgezicht.  

 

Havenstraat 19-21: 

Het gehele pand aan de Havenstraat 19-21 wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Dit heeft 

gevolgen voor het beschermd stadsgezicht. Uit de toelichting op de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht 

blijkt het volgende: ‘De eenvoudige, verspringende volumes aan het Achterwater laten de historische, kleinschalige 

verkaveling van het oude Delfshaven nog goed zien. Deze situatie is voor de stad inmiddels uniek. Een andere 

bijzonderheid is het schaalverschil in de gevelwand aan de Havenstraat ontstaan in het eerste kwart van de 20e 

eeuw door de bouw van twee bankgebouwen.’ 

 

Bankgebouw: 

Voor het voormalige bankgebouw doet de commissie de oproep de hoogte van de voormalige hal terug te brengen 

door de later aangebrachte insteekvloer te verwijderen en een programma te kiezen dat de bijzonderheid van deze 

ruimte kan benutten. Voor de bovengelegen verdiepingen wordt de aanbeveling uit de cultuurhistorische 

verkenning van het bankgebouw van één appartement per bouwlaag onderschreven. 

 

Bij sloop en nieuwbouw op deze bijzondere locatie zal de betekenis van zowel het rijksmonument (sloop achterhuis 

en tuinmuur) als het beschermd stadsgezicht (schaalverschil en verspringende volumes) op materieel en 

ruimtelijke vlak afleesbaar moeten blijven. Het nieuwe ontwerp doet in schaal onvoldoende recht aan de historische 

karakteristiek van deze locatie. De commissie is van mening dat vanuit het behoud van deze karakteristiek niet 

voorbij de ruimtelijke bepalingen uit het bestemmingsplan mag worden gegaan. 
 

Na een reactie die ingaat op vorenstaand zal de commissie de Werkgroep Monumenten (leden van de commissie 

met specifieke monumentenkennis) mandateren om dieper in te gaan op de herbestemming van het rijksmonument 

aan Voorstraat 6 en het toekomstig monument aan de Havenstraat 23.  
 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.11  Lloydstraat, Delfshaven (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw SAWA – Ontwikkeling Lloydpier Blok F 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OLO 5011251 (conceptaanvraag) 

 

Het plan is vanwege het gebrek aan voldoende achtergrondinformatie doorgeschoven naar een volgende 

vergadering 
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4.12 Mathenesserlaan 455, Delfshaven (4e commissie bespreking)  

 

Omschrijving:  Realiseren van 4 seniorwoningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OLO 4415013 (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 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 19 februari 2020 is een aangepast voorstel aangeleverd 

voor de opbouw op het pand. De architect heeft in twee studies onderzocht of het doorbouwen op de bestaande 

voorgevel mogelijk is. Aangegeven wordt dat dit constructief onhaalbaar is en dat het volledig vernieuwen van de 

voorgevel niet kan aangezien de bestaande woning net gerenoveerd is. In de presentatie worden drie nieuwe 

modellen getoond, waarbij wordt aangegeven dat model 1 de sterke voorkeur heeft: 

 

Model 1 is een aangepaste versie van het in de vorige vergadering getoonde model. Aan de zijde waar de opbouw 

grenst aan het buurpand is de gevel dichter gemaakt. In model 2 is de onderste laag van de opbouw weggelaten, 

waardoor een inlaagse zinken opbouw ontstaat met een vergelijkbare vormgeving als de bovenzijde van Model 2. 

Model 3 toont een terugliggend, rechthoekig volume met een glazen pui richting de laan. Het dakterras kent een 

kleine opbouw voor de opgang en een terugliggend spijlenhekwerk. 

 

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. 
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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 aangepaste conceptaanvraag en de beelden uit de presentatie 

De commissie geeft aan dat in Model 1 te weinig veranderd is ten opzichte van het voorstel dat getoond werd in de 

vorige vergadering, waardoor deze om de eerdergenoemde redenen geen goed uitgangspunt vormt voor een 

verdere uitwerking. Een model waarbij er in één laag en terugliggend van de bestaande kap wordt opgebouwd is 

echter wel voorstelbaar, aangezien het volume voldoende ondergeschikt kan blijven aan de bestaande panden. 

Model 3 geeft daarbij een overtuigend beeld, aangezien de opbouw zich voldoende verzelfstandigd van de 

bijzondere kap en voorgevel van de bestaande panden. De voorgestelde opbouw in Model 2 wordt te veel 

onderdeel van de bestaande kap.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op Model 3 in de aangepaste conceptaanvraag. In de nadere 

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

De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet 

gezien. 

 


