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VERSLAG 

 

VERGADERING 

WOENSDAG 22 APRIL 2020 
 

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

en Monumenten op 22 april 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 (gedeeltelijk), Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

 

5 PLANNEN (OPENBAAR) 11:30 

 

5.1 ’s-Gravenweg 344, Kralingen-Crooswijk (1e commissie bespreking) (10 min) 11:30 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van het boerderijcomplex tot gemeentelijk 

monument  

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

5.2  Museumpark 18, Boijmans van Beuningen, Centrum (3e commissie bespreking) (rijksmon.) (20 min) 11:40 

 Omschrijving:  Asbestsanering  

 Ontwerp:   Architectenbureau Jan Walraad B.V. 

Dossier:   OMV.20.01.00287  

 

5.3 Smeetslandsedijk, IJsselmonde (1e commissie bespreking) (15 min) 12:00 

 Omschrijving:  Nieuwe woonwijk 

Ontwerp:   KOW Concept Design Development 

Dossier:   OLO 4871979 

  

5.4  Catullusweg 440, IJsselmonde (1e commissie bespreking) (15 min) 12:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool Het Open Venster 

 Ontwerp:   BDG Architecten Ingenieurs Zwolle 

 Dossier:   OLO 5012471 (conceptaanvraag) 

   

5.5 Nabij Metroplein 37, Charlois (1e commissie bespreking) (15 min) 12:30 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw busbaan Zuidplein 

 Ontwerp:   Kraaijvanger B.V. 

 Dossier:   OMV.20.03.00420 

 

5.6 Bergsingel 95, Noord (1e commissie bespreking) (20 min) 12:45 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar appartementen 

 Ontwerp:   Kei Ontwerp B.V. 

 Dossier:   OMV.19.12.00040 
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5.1  ’s Gravenweg 344, Kralingen-Crooswijk (1e commissie bespreking)  

 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van het boerderijcomplex aan de ‘s -Gravenweg 344 tot 

gemeentelijk monument 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek van het historisch genootschap Roterodamum tot aanwijzing van het 

boerderijcomplex aan de ‘s -Gravenweg 344 tot gemeentelijk monument.  

 

Toelichting  

Doel van het verzoek is het in standhouden van het boerderijcomplex aan de ‘s -Gravenweg 344. Het betreft een 

herbouwde boerderij uit 1888 en is een representant van de voormalige tuindersbedrijvigheid aan de ’s-

Gravenweg. Het boerderijcomplex toont de historische setting van langgerekte percelen en sloten als ook de 

ontwikkeling van het gebied aan de ’s-Gravenweg dat inmiddels redelijk verstedelijkt is. Op het perceel staat een 

boerderij met schuur en wagenhuis. De boerderij is in eclectische stijl vormgegeven en het interieur heeft nog de 

19e-eeuwse structuur met kelder en opkamer. De achterliggende stal is wat betreft constructie en opzet 

karakteristiek voor de regio. Alle onderdelen zijn gaaf bewaard gebleven.  

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie ondersteunt het verzoek tot het aanwijzen van het boerderijcomplex aan de ‘s -Gravenweg 344 tot 

gemeentelijk monument. Het complex is een belangrijke representant van het voormalige landelijk gebied en haar 

bebouwing in de omgeving van de ’s-Gravenweg. De commissie doet, vanwege de onlosmakelijke relatie tussen 

het omliggende polderlandschap en het perceel, de oproep niet alleen het complex en het perceel te beschermen, 

maar ook de directe context met zichtlijnen en bijbehorende poldersloten en de ontsluiting vanaf de weg.  
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5.2  Museumpark 18, Boijmans van Beuningen, Centrum (3e commissie bespreking) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Asbestsanering 

Ontwerp:  Architectenbureau Jan Walraad B.V. 

Dossier:  OMV.20.01.00287 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

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)  

 

Inleidend  

Op 22 april is de aanvraag omgevingsvergunning voor de asbestsanering voor het museum van Boijmans van 

Beuningen voor het eerst openbaar besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling zijn er als 

conceptaanvraag, op verzoek van de aanvrager, twee besloten besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden 

plaats op 13  november en 11 december 2019. Artikel 10 van het Reglement van Orde voor de Commissie voor 

Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt 

hiervoor de mogelijkheid. 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot het verwijderen van het asbest uit het museumgebouw aan de 

Museumpark 18 - 20. Het pand betreft een rijksmonument. 

 

Voorafgaand aan de sanering zal een deel van de lambrisering en de zeventiende-eeuws houten trap van Daniël 

Marot met de plafondschildering van Jacob de Wit worden gedemonteerd en geklimatiseerd opgeslagen. De 

overige monumentale onderdelen worden in het werk beschermd. Vanwege brandgevaar zullen alle bestaande 

installaties worden verwijderd. Ter bescherming van de in het gebouw blijvende monumentale onderdelen zal het 

gebouw worden geklimatiseerd tot een nieuwe installatie is gerealiseerd. Na het treffen van deze voorzieningen 

zullen de wanden en vloeren worden geopend om de hierin aanwezige asbestkanalen te kunnen verwijderen.  

In de aanvraag is in de eindsituatie het gebouw geheel weer hersteld conform bestaand met gelijke materialen en 

zijn alle gedemonteerde onderdelen teruggeplaatst. Het museum is daarmee gelijk aan het bestaande museum, 

alleen zonder de asbestkanalen. Deze situatie zal daarmee de uitgangssituatie zijn voor het renovatieplan waar nu 

aan gewerkt wordt. 

 

De symbiose tussen de Van der Steurvleugel en de Bodonvleugel wordt gezien als een kernwaarde. De 

Bodonvleugel heeft echter geen monumentale status, maar wordt als cultuurhistorisch waardevol beschouwd en 

daarom bij de sanering behandeld als ware een monument. 

 

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

nabespreking 

De commissie dankt de architect dat zij zo zorgvuldig is geïnformeerd over het proces ten behoeve van een 

verantwoorde aanpak van de asbestsanering in relatie tot de monumentwaarden. De commissie complimenteert de 

architect en het team van betrokkenen voor de opgebouwde kennis over het monument en de voorgeschreven 

chirurgische aanpak van asbestsanering.  

 

De commissie vraagt echter wel aandacht voor onvoorziene zaken die zich bij een dergelijke moeilijke operatie in 

bestaande bouw ongetwijfeld zullen voordoen. Zij vraagt hiervoor een protocol op te stellen en dit toe te voegen 

aan het plan van asbestsanering, zodat er niet gehandeld wordt zonder advies van een onafhankelijk deskundige 

die vanuit het behoud van de monumentwaarden redeneert. Naast het organiseren van dergelijke advisering is het 

voor de commissie niet duidelijk hoe het toezicht en de begeleiding tijdens de uitvoering en het herstel is geregeld. 

De commissie doet de dringende oproep Walraad Architecten hierin een rol te geven, zodat de kennis uit de 

voorbereiding kan worden ingezet. Vanuit dat standpunt wordt belang gehecht aan de een zekere betrokkenheid 

van Walraad Architecten tijdens de uitvoering en oplevering.  
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Met betrekking tot de monumentale onderdelen die tijdelijk worden gedemonteerd acht de commissie de wijze van 

documentatie en de vorm van opslag verantwoord. Daarbij vraagt zij de wijze van het terugplaatsen en het 

monteren ook vast te leggen voor het publiek als verantwoording voor de restauratie bij het latere renovatieproces. 

Daarnaast dient het materiaal dat wordt verwijderd om bij het asbest te komen tot het hoogstnoodzakelijke beperkt 

te blijven en dient het materiaalgebruik bij herstel overeen te komen met bestaand. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij mandateert de werkgroep 

monumenten, bestaande uit leden van de commissie met specifieke monumentenkennis, om deze vragen en 

opmerkingen met het projectteam te bespreken en hiervan een terugkoppeling te geven.  

 

De commissie adviseert het bestuur positief onder voorwaarde, en verbindt de volgende opmerkingen als 

voorwaarden aan het advies: 

 

- De wijze van het terugplaatsen en het monteren zal worden vastgelegd. 

- Het proces dient als naslagwerk in beeld en tekst vastgelegd te worden voor zowel het publiek als dienen voor 

de verantwoording voor de restauratie bij het latere renovatieproces. 

- Het materiaal dat verwijderd moet worden om bij het asbest te komen dient tot het hoogstnoodzakelijk beperkt 

te blijven en het materiaalgebruik zal bij herstel overeen moeten komen met bestaand. 
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5.3  Smeetslandsedijk, IJsselmonde (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwe woonwijk ‘Tuindorp Vrijlandt’ 

Ontwerp:  KOW Concept Design Development B.V.  

Dossier:  OLO 4871979 

 

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 een nieuwe groene wijk in tuindorp-stijl. Acht halfopen 

woonblokken liggen ten opzichte van elkaar verschoven aan weerszijden van een lommerrijke singel. De 

woonblokken zijn samengesteld uit korte rijtjes met voornamelijk eengezinswoningen van twee lagen met kap. Alle 

woningen hebben voortuinen die met hagen zijn omzoomd en achtertuinen met begroeide erfafscheidingen. In éen 

blok is een appartementencomplex gesitueerd van vijf lagen met een kap.  

 

Het hart van de wijk wordt gevormd door een groene verblijfsruimte aan de singel met een gemeenschappelijke 

buurt-kas. De straatjes tussen de blokken zijn verkeersluw en het parkeren is gesitueerd in parkeerkoffers binnen 

de bouwblokken. Op verschillende plekken zijn pleintjes, poortjes en speelplekken voorzien.  

 

Het plan kent een grote verscheidenheid aan woningtypes die in architectuur, kleur en materiaal één familie 

vormen. Met verschillende mee-ontworpen opties zijn de woningen individueel uit te breiden. In de straatjes zijn 

horizontale lijnen benadrukt door middel van langskappen, doorlopende dakgoten en hagen. Dakkapellen, 

raampartijen, voordeuren en luifels vormen de ritmerende elementen. Strategische hoeken worden verbijzonderd 

met een inspringende rooilijn en een dwarskap, een wit gekeimde woning of een ‘poortwachter’-woning van drie 

lagen met plat dak.  

 

De voorgestelde materialen zijn rode dakpannen, geelbruin metselwerk, witte kozijnen met roodbruine voordeuren. 

Op de daken worden vlakken met zonnepanelen voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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 gevormd 

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige 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.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
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- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie dankt de architect voor de heldere presentatie. Zij merkt op dat de combinatie van een architect met 

een landschapsbureau erg goed uitpakt en zorgt voor extra ruimtelijke kwaliteit. Het plan is ambitieus en 

veelbelovend. De commissie heeft nog wel enkele opmerkingen die zij in de verdere uitwerking graag beantwoord 

ziet: 

 

1. De stedenbouwkundige opzet kent diverse parkeerterreinen binnen de bouwblokken. De commissie vraagt 

deze frequent gebruikte openbare ruimte op eenzelfde kwaliteitsniveau in te richten als de overige openbare 

ruimte in ‘tuinbuurt Vrijlandt’. Speciale aandacht wordt hierbij gevraagd voor het parkeerterrein achter het 

appartementenblok aan de Molenvliet. Een deel van de appartementen is hier met de verblijfs- en 

buitenruimten gesitueerd aan het parkeerterrein. De vraag wordt gesteld of hier voldoende woonkwaliteit wordt 

bereikt. 

2. In de straatgevel van het appartementengebouw aan de Molenvliet zijn in de plint ter plaatse van de bergingen 

grote delen van de gevel gesloten. Beganegrondgevels aan de openbare ruimte vragen echter om een bij de 

Molenvliet passende openheid. Dichte bergingsgevels zijn ongewenst. De commissie vraagt, ook in relatie met 

opmerking 1, de begane grond van het appartementencomplex aan te passen. In de rijtjes aan de Molenvliet 

en in de tussenstraten worden dubbelhoge poorten voorgesteld onder een verhoogde langskap. De 

verhouding van de poorten is echter uit balans en past niet bij het kleinschalige karakter van de woningen. De 

poorten zijn te grof en te monumentaal voor de toegang naar een parkeerkoffer. 

3. De ‘poortwachter’-woningen zijn net als de hierboven genoemde poorten in vormgeving te weinig verfijnd 

waardoor ze zich loszingen van de rest. De vraag wordt gesteld om de poorten en ‘poortwachters’ beter te 

laten aansluiten op de architectonische eenheid van het ensemble. 

4. Een gemeenschappelijke plek in het hart van een tuindorp is goed voorstelbaar, echter is de voorgestelde kas 

weinig overtuigend vanwege het tijdelijke karakter. De suggestie wordt gedaan inspiratie te halen uit andere 

tuindorpen waar meer permanente gebouwtjes zijn gerealiseerd gerelateerd aan een collectieve activiteit 

zoals bijvoorbeeld een badhuis of een paviljoen. 

5. De rode dakpannen creëren samenhang tussen de verschillende woningtypen en de combinatie met het 

geelbruine metselwerk en de witte kozijnen is goed. De commissie constateert echter dat de zichtbare vlakken 

met donkere zonnepanelen zorgen voor een te groot contrast met de rode pannen en daardoor ogen als een 

later aan het dakvlak toegevoegd element. De panelen zouden een integraal onderdeel van het ontwerp 

moeten zijn. Dat kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door een andere verdeling en 
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positie van de panelen in het dakvlak, een andere kleur van de panelen of het gebruik van rode pannen met 

geïntegreerde zonnepanelen. 

6. Ten slotte merkt de commissie op dat in de presentatie ook geïntegreerde bloembakken worden voorgesteld 

die in de getoonde impressies niet terugkomen. De vraag wordt gesteld deze zeker in de uitwerking van de 

gevels te laten terugkomen. 

 

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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5.4  Catullusweg 440, IJsselmonde (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool Het Open Venster 

Ontwerp:  BDG Architecten Ingenieurs Zwolle B.V. 

Dossier:  OLO 5012471 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een basisschool in Lombardijen naast het 

Spinozapark. Het plan wordt voortgebouwd op een reeds gerealiseerde kelderbak en betonnen begane grondvloer 

van een eerder bouwplan. De hoofdmassa van het bouwvolume ligt parallel aan de Catullusweg tegenover het 

Spinozapark. Op de hoek met de Pascalweg bevindt zich de hoofdentree die uit het volume is weggesneden. Het 

bouwvolume loopt getrapt af naar het er achter gelegen schoolplein. Aan de schoolpleinzijde is het volume zowel 

horizontaal als verticaal gestaffeld en een brede trap biedt toegang tot het dak op de eerste verdieping. Voor iedere 

leeftijdsgroep wordt hiermee een eigen entree en speelplek gerealiseerd. Het volume is zo opgebouwd dat er op 

een later moment drie extra lokalen in te passen zijn. 

 

De gevel wordt voorgesteld met een alzijdig grid van lichte betonbanden met metselwerk vullingen in een zachte 

kleur. Grote raampartijen in de plint bieden zicht op de in de kelderbak gesitueerde gymzaal. Het beton van het grid 

komt ook terug in de betonnen zijkant van de buitentrap naar de eerste verdieping en in de poort en erfafscheiding 

van het schoolplein. De gevel van de hoofdmassa is verlengd tot twee meter boven het dak voor meer hoogte van 

de gevelwand tegenover het Spinozapark en houdt tevens de zonnepanelen en installaties vanaf openbaar gebied 

uit het zicht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

- 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. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- 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.  

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

gevelelementen. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het ontwerp op een slimme manier voortbouwt op de reeds aanwezige kelderbak. Het 

plan is op sympathieke wijze op de locatie ingepast en toont een hoge ambitie die de commissie graag ziet 

waargemaakt. De commissie heeft nog enkele opmerkingen die zij in de verdere uitwerking graag beantwoord ziet: 

 

1. Uit de presentatie wordt niet geheel duidelijk of de bergingen als los volume op het schoolplein zijn gesitueerd. 

De commissie vraagt om de bergingen in het volume van de school op te nemen als integraal deel van de 

ontwerpopgave. 

2. Op de hoek van de Catullusweg en het Ariostohof is de plint erg gesloten ter plaatse van de stadsverwarming 

en het trappenhuis. De commissie vraagt om de beganegrondgevels een bij de situatie passende openheid te 

geven en dichte gevels aan de straat te voorkomen. 

3. Luchtbehandelingskasten van scholen zijn vaak erg groot en voorkomen moet worden dat deze vanaf 

openbaar gebied zichtbaar zijn. De commissie merkt op dat de verhoogde dakrand van het hoofdvolume een 

heel goede oplossing is om de luchtbehandelingskasten en installaties op het dak uit het zicht te houden en 

daarmee tevens extra volume aan de Catullusweg te realiseren tegenover het park. De commissie vraagt om 

in de uitwerking de installaties zodanig in te passen dat deze inderdaad niet zichtbaar zijn vanaf openbaar 

gebied. 

4. De commissie waardeert het doorzetten van de betonbanden in de pleinhekken en de poort. Echter is de 

inpassing van het gaashekwerk tweeslachtig. De suggestie wordt gedaan het gaashek ofwel sterker binnen 

het grid te plaatsen danwel meer ondergeschikt te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat ook het hek aan de 

Ariostohofzijde dient te worden mee ontworpen. Dit deel van het hek is in de presentatie nog niet getoond. 

5. De commissie constateert dat de betonbanden met metselwerk invulling goed aansluiten op de architectuur in 

deze omgeving. Zij doet de suggestie dat wellicht nog meer samenhang mee bereikt kan worden door de 

horizontale banden meer te prononceren ten opzichte van de verticale zoals gebruikelijk is in veel zestiger 

jaren architectuur in de omgeving. 

6. Ten slotte wordt aandacht gevraagd voor de gewaardeerde openheid van de plint ter plaatse van de gymzaal. 

Voorkomen moet worden dat de raampartijen hier worden dichtgeplakt en daarmee de transparantie en 

openheid teniet wordt gedaan. 

 

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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5.5  Nabij Metroplein 37, Charlois (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw busbaan Zuidplein 

Ontwerp:  Kraaijvanger B.V. 

Dossier:  OMV.20.03.00420 

 

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 het plan voor de sloop en nieuwbouw van een deel van de busbaan Zuidplein. De afrit 

voor de bus moet verlegd worden in verband met de herinrichting van het gehele busstation gebied op maaiveld. 

Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. De afrit is een deel van de totale verhoogde 

busbaan die deels grenst aan het metrostation. De overige delen blijven voorlopig bestaan.  

 

De oorspronkelijke afrit is een monolithische betonconstructie die ter plekke is gestort en slank is uitgevoerd. De 

nieuwe betonnen busbaan wordt samengesteld uit prefabbeton onderdelen en bestaat uit een brugdek en 

aansluitend een aanlanding op maaiveld door middel van een dichte U-bakconstructie. De nieuwe betonnen 

brugdekdelen liggen op oplegblokken op nieuwe kolommen met geïntegreerde consoles. De kolommen verjongen 

naar de grond toe.  Er worden prefab randelementen aangebracht die in maat, profiel en horizontale belijning 

aansluiten op de resterende bestaande delen van de busbaan. De randelementen zijn ieder twee meter lang om 

daarmee ronding te kunnen maken in de bocht en aan te sluiten op de bestaande verdeling van randelementen 

van de metrolijn. De hekken op de busbaan worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke hekken. 

 

Op de koppen van de aanlanding van het brugdek is de vrije hoogte beperkt en wordt voorgesteld om door middel 

van vitrines met kunst de plek te verbijzonderen en veiliger te maken. Ook wordt voorgesteld een lichtplan te 

maken om de onderzijde van de bus en metrobaan te verlichten en daarmee de daaronder aan te leggen openbare 

verblijfsruimte aantrekkelijker en veiliger te maken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- 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. 

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

 

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

nabespreking 

De commissie constateert dat het ontwerp nog niet op overtuigende wijze is uitgewerkt. Zij begrijpt dat met huidige 

eisen een zwaardere constructie noodzakelijk is. Echter sluit het ontwerp met een stapeling van prefab betondelen 

niet aan op de elegantie van het oorspronkelijke ontwerp. De gevraagde samenhang binnen de architectonische 

eenheid, bestaande uit twee hellingbanen en centraal het metrostation, wordt daardoor niet bereikt. 

 

Opgemerkt wordt dat het gezicht en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting stad en openbare ruimte 

met dit ontwerp niet wordt verbeterd en dat wel wordt verlangd. Het onderliggende gebied wordt getransformeerd 

naar een hoogwaardig verblijfsgebied en dat vraagt van dit kunstwerk (de busbaan) een meer fijnzinnigheid. 

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de tekeningen en de presentatie onvoldoende inzicht geven in hoe de bochten 

worden gerealiseerd en die daarom niet beoordeeld konden worden. De commissie vraagt dat alsnog beter 

inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om het totaalbeeld van de onderzijde en zijkanten, naden, oplegging en 

overgangen. 

 

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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5.6 Bergsingel 95, Noord (1e openbare commissiebespreking) 

  

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar appartementen 

Ontwerp:  Kei Ontwerp B.V. 

Dossier:  OMV.19.12.00040 

 

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 toont een opbouw op een pand aan de Bergsingel, die onderdeel is van het beschermd 

stadsgezicht Waterproject. Het pand maakt deel uit van een ensemble van zes geschakelde woningen van twee 

woonlagen met een kap, opgebouwd uit drie eenheden van gespiegelde woningen. 

 

De woning wordt opgedeeld in vier appartementen, waarbij een woning wordt toegevoegd in de nieuwe opbouw. 

Voorgesteld wordt om de bestaande kap aan de voorzijde te verlengen, waarbij vier dakramen worden 

toegevoegd. De zijgevels van de opbouw worden afgewerkt met stucwerk. 

 

Tijdens de openbare vergadering maken twee omwonenden gebruik van het recht om in te spreken. Beide 

insprekers uiten hun zorgen over het bouwinitiatief binnen het beschermd stadsgezicht. De insprekers voeren aan 

dat de voorgestelde opbouw strijdig is met de welstandscriteria, vanwege de verstoring van de stedenbouwkundige 

structuur en het architectonische ensemble van zes geschakelde woningen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Waterproject) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.). 

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). 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de presentatie 

De commissie geeft zich rekenschap van het feit dat het bouwrecht in het bestemmingsplan niet kan worden 

ingeperkt door een welstandsbeoordeling. Toch adviseert de commissie in dit geval negatief op het voorgenomen 

bouwplan.  

 

Het voorstel is in strijd met de welstandscriteria en de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht 

die hier het toetsingskader voor welstand vormen. De bestaande architectonische eenheid van de zes geschakelde 

woningen wordt te fors doorbroken met het verhogen van een van de panden. Dit is niet te rijmen met het criterium 

‘Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid’. Het doortrekken van 

het bestaande dakvlak doet hier niet aan af. 

 

De commissie merkt op dat zij regelmatig voor het dilemma wordt gesteld om de cultuurhistorische waarde van de 

stad te beschermen terwijl bestemmingsplannen ruime mogelijkheden voor bouwinitiatieven bieden binnen de 

beschermde stadsgezichten.  

 

Conclusie 

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

bestuur. 


