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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 24 JUNI 2020 
 

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

en Monumenten op 24 juni 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 (OPENBAAR) 12:05 

 

4.1 Ommoordseweg 1-3 / Terbregseweg 59, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespr.) (15 min) 12:05 

 Omschrijving:  Herontwikkeling bestaande school naar appartementen + nieuwbouw 

Ontwerp:   Kolpa Architekten B.V. 

Dossier:   OLO 4888753 

 

4.2  Schiedamse Vest 89, Centrum (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 12:20 

 Omschrijving:  Opbouw 

 Ontwerp:   DSA B.V. 

 Dossier:   OLO 4815881 (conceptaanvraag) 

 

4.3  Groene Hilledijk, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 12:35 

 Omschrijving:  Zuiderhof; Herontwikkeling voormalig Daniel den Hoed locatie naar 243 woningen 

 Ontwerp:   Van Wilsum Van Loon Architectuur en Stedenbouw B.V &  

Architektenkombinatie Bos Hofman B.V. 

Impact Vastgoed B.V. en GREX Rotterdam B.V. 

 Dossier:   OLO 5205309 (conceptaanvraag) 

 

4.4  Haverlandstraat 12, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 12:50 

 Omschrijving:  Transformatie school naar wonen 

 Ontwerp:   88 architect 

 Dossier:   OLO 5114077 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Teldersweg 76, Hillegersberg Schiebroek (1e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

Dossier:   OLO 5171639 

 

4.6  Rubroekstraat, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 60 woningen  

Ontwerp:   EGM Architecten 

 Dossier:   OLO 5239145 (conceptaanvraag) 

 

4.7  Sophiakade 1-6, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 28 appartementen 

 Ontwerp:   Venster Architekten B.V. 

 Dossier:   OLO 5102097 (conceptaanvraag) 
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4.8  Baan 2, Centrum (6e commissiebespreking) (15 min) 13:50 

Omschrijving: Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

 Ontwerp:   Powerhouse Company International B.V. 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.18.08.00360 

 

4.9  Bergse Rechter Rottekade 11, Hillegersberg Schiebroek (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Wijziging kantoorruimte naar 9 woningen 

 Ontwerp:   Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

 Dossier:   OMV.20.03.00266 
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4.1  Ommoordseweg 1-3 / Terbregseweg 59, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) 

Omschrijving:  Herontwikkeling bestaand school naar appartementen + nieuwbouw 

Ontwerp:  Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 4888753 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert naar aanleiding van de reactie van de commissie op 1 april 2020 een aangepast voorstel 

voor de vervangende nieuwbouw van de bewaarschool en de inrichting van het hof. De herbestemming van de 

voormalige school naar wonen, en de omgang met de onderwijzerswoning aan de Ommoordseweg zijn 

ongewijzigd. Het geheel heeft een dubbelbestemming vanuit cultuurhistorie.   

 

De bewaarschool wordt in het huidige voorstel vervangen door een woonblok met een asymmetrische schildkap, 

waarbij de lange zijde aan het hof ligt. De architectuur betreft een eigentijdse vertaling van de bestaande school en 

onderwijzerswoning om samen een geheel te vormen. Voor meer afstand tot het belendende parkeerterrein krijgen 

de woningen aan de voorzijde een groenzone. Het woonblok bestaat uit vier eengezinswoningen.  

 

Het voormalige schoolplein wordt een combinatie van privé tuinen, een collectieve tuin, bergingen en parkeren. Het 

aantal parkeerplaatsen op het binnenterrein is niet toereikend. Voor drie woningen komt in de voortuin parkeren op 

eigen erf.  

 

De bergingen voor zowel de woningen in de school als de nieuwbouw worden geclusterd en ondergebracht in een 

boerenschuur met schildkap. De kap en de gevels worden van hout. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ligging aan Hoofdwegenstructuur en dubbelbestemming cultuurhistorie) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

- 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 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

- 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 

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

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op de planaanpassingen. Er ontstaat een overtuigend evenwicht in de compositie 

en de architectuur tussen de bestaande en her te bestemmen bebouwing en de vervangende nieuwbouw. Ook het 

clusteren van de bergingen en deze onder te brengen in een te maken houten schuur met kap past goed bij een 

hof. 

 

De commissie houdt wel haar oproep aan om het parkeren in het hof en de voortuinen te vermijden en elders te 

organiseren.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde oproep. 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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4.2  Schiedamse Vest 89, Centrum (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Opbouw 

Ontwerp:  DSA B.V. 

Dossier:  OLO 4815881 (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 planvoorstel betreft een opbouw voor één woonlaag of een kantoor op de voormalige Rotterdamsche 

Hypotheekbank aan de Schiedamse Vest met twee dakterrassen aan het binnenterrein. De opbouw bestaat uit één 

bouwlaag met een lessenaarsdak en ligt iets terug ten opzichte van de dakrand. Naar de arkeltoren toe buigt de 

opbouw af.  De ruimte rondom de arkeltoren die ontstaat door het afbuigen van de opbouw wordt balkon. Het 

gevelontwerp van de opbouw en de balustrade langs het balkon zijn beide afgeleid van de vroegere kroonlijst en 

bestaan uit een ritme van verticale lamellen met glazen puien ertussen. De bestaande liftkern met trap wordt 

verlengd om de opbouw te ontsluiten.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (vanwege ligging in Centrumgebied en de monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- 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 

Dat er in de stad wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden middels het optoppen van gebouwen en het 

vergroenen van daken is begrijpelijk en terecht. Tegelijk is er de vraag of panden met een monumentenstatus 

daarvoor wel zo geschikt zijn. Per situatie zal bekeken worden wat een dergelijk voorstel betekent en in hoeverre 

er iets wordt teruggegeven aan het monument.   
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Hoewel het interessant is dat de opbouw in vormgeving verwijst naar de vroeger aanwezige kroonlijst boven de 

ronding van het gebouw, is in vergelijking tot deze kroonlijst de opbouw niet ondergeschikt. Daarnaast merkt de 

commissie op dat het gebouw na de verbouwing uit de jaren ’40 door de architect Jan Wils een nieuwe 

gevelbeëindiging heeft gekregen in de vorm van geschakelde kozijncassetten. De commissie is daarom van 

mening dat bij het huidige pand een opbouw alleen mogelijk is als deze minimaal anderhalve meter terugligt en 

achter de arkeltoren blijft, om een dubbele bekroning te voorkomen. Daarnaast veroorzaakt de afbuigende lijn van 

de dakopbouw een onduidelijk profiel.. 

 

Wat de gevolgen voor de monumentwaarden zijn bij het verlengen van de bestaande liftkern en het trappenhuis is 

onduidelijk, omdat de ingreep vanuit het interieur niet is getoond. De commissie vraagt bij een eventueel 

aangepast voorstel de verlenging te visualiseren en deze te onderbouwen vanuit de monumentwaarden. 

 

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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4.3  Groene Hilledijk, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 

 

Omschrijving:  Zuiderhof; Herontwikkeling voormalig Daniel den Hoed locatie naar 243 woningen 

Ontwerp: Van Wilsum Van Loon Architectuur en Stedenbouw B.V.) & (Architektenkombinatie Bos 

Hofman B.V. 

Dossier:  OLO 5205309 (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 

Beide architecten presenteren hun planvoorstel binnen deelplan twee van het ontwikkelgebied van het 

Zuiderziekenhuis terrein. De woningen en appartementen zijn gecategoriseerd naar ‘parkwoningen’, 

‘dijkappartementen’, ‘tuindorpwoningen’, ‘delftsestoepwoningen’, de ‘hoeksteen’ en het ‘kopblok’. De eerste vijf 

categorieën zijn in architectuur familie van het reeds gerealiseerde deelplan op het betreffende terrein. Het 

‘kopblok’ heeft een bijzondere positie en daarmee een eigen uitstraling, maar wel in samenhang met de overige 

woningen ontworpen. Het betreft een alzijdig getrapt volume met afgeronde hoeken en ronde trappenhuizen in 

metselwerk.  

 

De ‘delfsestoepwoningen’ liggen rondom het bestaande ensemble en vormen de overgang naar het meer dorpse 

karakter van de ‘tuindorpwoningen’ diep op het terrein. De ‘delfsestoepwonigen’ hebben een wat formelere 

uitstraling en zijn afgedekt met een schildkap, hebben een beklinkerde stoep en een dakopstanddoorbreking. De 

‘tuindorpwonigen’ hebben op de begane grond ruime gevelpuien om de relatie met voor- en achtertuin te 

versterken. In architectuur en volume opbouw zijn ze verwant aan de ‘delfsestoepwoningen’.  

 

De ‘parkwoningen’ zijn evengoed verwant maar wat statiger en hebben een hogere dakopstanddoorbreking. De 

‘dijkappartementen’ refereren in architectuurtaal zowel aan het ensemble als aan de omliggende portiekflats. De 

bewerking in metselwerk komt overeen met de woningen binnen het ensemble en het betongrid ter plaatse van het 

trappenhuis is een verwijzing naar de geaccentueerde trappenhuizen van portiekflats. De ‘hoeksteen’ is het 

scharnierpunt in de wijk en reageert zowel op de aanpalende bebouwing als het tegenoverliggende ‘kopblok’ 

almede op het groenplantsoen. Er is aandacht besteed aan de kopgevels door deze te voorzien van vensters of 

erkers. 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 is positief over de hoge basiskwaliteit van het planvoorstel. Zij constateert dat de verschillende 

eengezinswoningen (‘delfsestoepwoningen’, ‘tuindorpwoningen’ en ‘parkwoningen’) een samenhangend geheel 

vormen en het subtiele onderscheidt de context per categorie duidt.  

Met betrekking tot de portiekwoningen waardeert de commissie de voorgestelde verschijningsvorm. De grote 

vensters en het betonraster ter hoogte van de portiekontsluiting geven de gevel een rijke uitstraling. De commissie 

doet enkel de oproep de dakrand meer te laten spreken, zodat de overgang van gevelvlak naar kap ook eenzelfde 

expressie kan krijgen als de overige onderdelen.  

Voor het gebouw ‘de hoeksteen’ is de commissie niet overtuigd van de compositorische opzet van het blok. De 

ruimtelijke aansluiting op de rij woningen waar het een driehoek mee vormt kan versterkt worden. Het vormt nog 

niet een vanzelfsprekende beëindiging van de rij woningen erachter. Daarnaast kan de samenhang met het 

tegenoverliggende ‘kopblok’ en de relatie met het groenplantsoen verstevigd worden. 

Hetzelfde geldt voor het ‘kopblok’. De relatie met het plantsoen en de hoeksteen is onvoldoende inzichtelijk. In het 

planvoorstel is de gevel naar de straat gevisualiseerd en is te zien dat het een alzijdig blok betreft, maar de 

samenhang met de achterliggende wijk en in het bijzonder de hoeksteen en het groenplantsoen is nog 

onvoldoende duidelijk.  

De commissie doet de oproep de ‘hoeksteen’ en het ‘kopblok’ in nauw overleg tussen beide architecten door te 

ontwikkelen, zodat de relatie tussen beide gebouwen zichtbaar wordt en het groenplantsoen extra betekenis krijgt. 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.4  Haverlandstraat 12, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie school naar wonen 

Ontwerp:  88 architect 

Dossier:  OLO 5114077 (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 transformatie van het schoolgebouw naar wonen. Het metselwerk 

schoolgebouw van drie lagen is een van de weinig overgebleven vooroorlogse gebouwen in Rubroek. Voorgesteld 

wordt om de fundering te herstellen door het aanbrengen van een nieuwe dragende begane grond vloer. Om dat te 

realiseren moeten alle nog aanwezige vloeren en binnenwanden verwijderd worden en wordt er een nieuwe 

constructie aangebracht.  

 

In de nieuwe constructie worden 5 bouwlagen gerealiseerd binnen het oorspronkelijke volume van de school. In de 

nieuwe structuur worden verschillende woningtypes gerealiseerd. De gevels worden hoger opgemetseld en 

voorzien van een nieuwe dakrand. Een deel van de bestaande openingen in de voor- en achtergevel wordt 

vergroot door deze verticaal te verlengen. Aanwezige ornamenten worden zoveel mogelijk gehandhaafd of indien 

mogelijk teruggebracht op een andere plek. Zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel worden constructies in 

een lichte kleur voorgesteld om buitenruimtes voor de woningen te realiseren. De woningen op de begane grond 

krijgen aan de achtergevel een uitbouw en een tuin op het voormalige schoolplein. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970 - 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- 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.  

- Bindende elementen binnen een gevelwand dienen in stand te blijven of worden op overeenkomstige manier 

vernieuwd: lateibalken boven ramen en deuren, doorlopende dakrand, doorlopende (houten) gevelbekleding 

(indien aanwezig). Binnen het ‘frame’ van bindende elementen is ruimte voor verandering. 

- 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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is blij met het uitgangspunt van behoud van het voormalige schoolgebouw maar minder blij met de 

ingrijpende transformatie. De gekozen nieuwe indeling van het schoolgebouw heeft een te grote impact op de 

verschijningsvorm en structuur van het gebouw. 

 

De commissie wijst op de bij de verkoop van de school meegegeven bijsluiter waarin beschreven is dat het een 

bijzonder en beeldbepalend gebouw is. Het is één van de weinige historische panden die in het oude deel van de 

wijk Rubroek behouden zijn gebleven. Daarnaast heeft het pand een bijzondere en opvallende gevelindeling. De 

bijsluiter schrijft daarom voor dat de indeling, materialisatie en detaillering van alle gevels behouden moeten 

blijven.  

 

De commissie stelt vast dat het uithollen van het gebouw, het realiseren van vijf nieuwe vloeren binnen het volume 

en het toevoegen van nieuwe constructies tegen het gebouw niet de juiste aanpak is om het beeldbepalende 

gebouw te transformeren. De transformatie strookt niet met de waarden van het gebouw. Het voorstel mist de 

juiste balans tussen het bestaande waardevolle gebouw en de ingrepen voor het nieuwe gebruik. De commissie 

vraagt de architect een aangepast ontwerp voor te leggen dat uitgaat van het karakter en de kwaliteiten van het 

oorspronkelijke gebouw. 

 

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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 

  



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

 
11 

4.5  Teldersweg 76, Hillegersberg Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5171639 

 

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 herontwikkeling van een locatie aan de Teldersweg. Het plan betreft 

een nieuwe supermarkt op een ondergrondse parkeergarage en met woningen op het dak. De supermarkt 

flankeert met een transparante gevel en luifel het nieuwe plein dat de verbinding maakt tussen de Teldersweg en 

de Donkersingel.  

 

De woningen op het dak van de supermarkt zijn verdeeld over twee stroken met appartementen. Eén strook van 

drie lagen ligt parallel aan het plein waarbij het gevelvlak in het verlengde ligt van de gevels aan de Moltzerstraat. 

Een strook van twee lagen ligt aan de Teldersweg. Aan de zijde van de Donkersingel ligt een blokje van één laag 

met bergingen op het dak. Het dak van de supermarkt wordt voorzien van sedum-beplanting. De woningentree is 

evenals de in- en uitrit van de parkeergarage gesitueerd aan de Teldersweg. De entree van de supermarkt bevindt 

zich op de hoek met het plein.  

 

De gevel aan de zijde van de Donkersingel is gesloten en ervoor wordt een groenstrook voorgesteld. Tussen het 

complex en de achterliggende rijwoningen wordt een volume van één laag voorgesteld. In dit volume bevinden zich 

een fietsenberging en technische ruimtes. De gevels worden voorgesteld in grijs metselwerk met grote glasvlakken 

waarbij de gevel van de woningen aan het plein meer horizontaal is opgebouwd en de gevels van de woningen aan 

de Teldersweg juist verticaal.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- 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.  
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- 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.  

- 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 waardeert de intentie om de buurt een impuls te geven en een betere verbindingen te maken met de 

openbare ruimte en het groen. De commissie stelt echter vast dat het gepresenteerde voorstel niet goed aansluit 

op de ambities voor het gebied. Zij geeft aan dat de opstapeling van de verschillende programmaonderdelen nog 

geen overtuigende samenhang vertoont. Daarnaast draagt het complex onvoldoende bij aan het verlevendigen van 

het nieuwe plein, de straat en het park.  

 

De commissie merkt op dat de gevel van de begane grond te gesloten is en de entrees te weinig expressief en 

uitnodigend. De gevel aan het plein is weliswaar transparant maar heeft een entree op de hoek waardoor interactie 

met het plein beperkt blijft. De gevel aan de Teldersweg is voor meer dan de helft gesloten en aan de zijde van de 

groene Donkersingel worden helemaal geen openingen voorgesteld. Tevens wordt opgemerkt dat de woningen 

aan het plein uitkijken op het sedumdak, en het contact met het plein ontbreekt. Samen met de geplande 

nieuwbouw aan de overkant zou het project sterker kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een ruimtelijk 

krachtig gedefinieerd plein. De commissie vraagt de architect om op conceptueel niveau het ontwerp te 

heroverwegen. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Rubroekstraat, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 60 woningen 

Ontwerp:  EGM Architecten 

Dossier:  OLO 5239145 (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 sloop van een woonblok en de nieuwbouw van 60 woningen aan de 

Rubroekstraat. Het woningblok heeft een galerijontsluiting met een gezamenlijke entree aan de straat. De galerijen 

worden aan de achterzijde opgelost, met vluchttrappen aan beide uiteinden. De dubbelhoge woningen aan de 

beganegrond krijgen een voordeur aan de straat. 

 

Het blok is verdeeld in zes delen met een wisselende gevelopzet en verschillende kleuren metselwerk. De 

daklijnen verspringen per bouwdeel. De voorgevel heeft een metselwerk raster met een invulling van metselwerk in 

een afwijkend verband en ramen in verschillende configuraties. Het metselwerk wordt doorgetrokken op de 

kopgevels met per verdieping twee ramen. De plint is van beton en wordt afgeschuind op de hoeken. De deuren en 

kozijnen in de plint zijn voorgesteld in blank gelakt hout. 

 

De volledige achtergevel is in vlak metselwerk. De galerijen zijn extra breed waardoor hier buitenruimtes ontstaan. 

De balustrade van de galerijen en de vluchtrappen zijn donkere spijlenhekwerken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de welstandscriteria enerzijds aansturen op een pandsgewijze blokverkaveling, maar 

anderzijds vragen om de bouwinitiatieven in maat en schaal af te stemmen op de omliggende bebouwing. Door de 

gekozen typologie van het bouwblok met repeterend woonprogramma en de verschijningsvorm van de omliggende 

gebouwen is het in dit geval passender om te kiezen voor een lange wand voor het gehele blok en de gevel niet op 

te delen in verschillende ensembles. 

 

De commissie geeft verder aan dat het ontwerp van de voorgevel een veelheid aan kleine afwijkingen en 

elementen kent. Door te kiezen voor een lange wand kan er meer ritmiek en herhaling in het ontwerp worden 

aangebracht. De commissie vraagt de architect om juist de gevelelementen zoals de hoofdentree, de plint en de 

gevelbeëindiging als trefzekere gebaren te articuleren. Ook zou het gebruik van grotere glasvlakken het 

gevelontwerp en de relatie met de straat zeer ten goede komen. 

 

Ten slotte is de commissie nog niet positief over de afwijkende achtergevel ten opzichte van de andere gevels. De 

achtergevel is door de stedenbouwkundige opzet zeer zichtbaar. Het ontbreken van plastiek in de gevel en met 

name de vluchttrappen op de koppen geven geen overtuigend beeld. De vluchttrappen dienen beter geïntegreerd 

in het bouwblok te worden opgelost en het blok dient rondom als een geheel te worden ontworpen. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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4.7  Sophiakade 1-6, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 28 appartementen 

Ontwerp:  Venster Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5102097 (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 sloop van een woonblok en de nieuwbouw van 28 appartementen 

aan de Sophiakade. Het voorstel betreft een schaalvergroting ten opzichte van het te slopen blok. De zijde aan het 

water krijgt vijf bouwlagen, de kop van het gebouw zes lagen en aan de Sophiastraat is het volume getrapt lager. 

Alle woningen zijn bereikbaar via een corridorontsluiting, met een gezamenlijke entree aan de kade. Aan de entree 

is over de volledige diepte van de begane grond een grote fietsenstalling geplaatst. 

 

De gevels hebben een opzet van een steenachtige plint, een middendeel in metselwerk met verticale ramen en 

horizontale spekbanden, en een daklijst als gevelbeëindiging. De buitenruimtes zijn als verticale banen 

aangebracht, waarbij op de hoger gelegen verdiepingen de balkons buiten de gevel komen. De entree is 

voorgesteld als een glazen pui, voorzien van een luifel met daarop de naam van het gebouw. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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.). 

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het vergroten van de schaal en het kiezen van één gebouw in plaats van een 

pandsgewijze opzet een overtuigende keuze is voor de locatie. De commissie is daarbij wel van mening dat deze 

keuze consequenties heeft voor de verschijningsvorm, waarbij zij de volgende opmerkingen heeft voor de verdere 

uitwerking van het plan. 

 

- De begane grond zal expressiever moeten worden vormgegeven, met een overtuigendere relatie met de 

straat. Daarbij is met name de invulling van de plint op de kop van het gebouw is nog niet overtuigend. De 

commissie vraagt te onderzoeken of hier een invulling met een ander programma mogelijk is, bijvoorbeeld 

door hier een commerciële functie of de hoofdentree te situeren. 

- De kop van het gebouw neemt een markante positie in aan de kade. Deze kopgevel heeft nog niet de 

uitstraling die passend is op deze positie. De commissie vraagt om deze gevel expressiever vorm te geven. 

Daarbij zou het toepassen van een symmetrische gevelopzet passend zijn voor de kop van het gebouw. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.   



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 

 
17 

4.8  Baan 2, Centrum (6e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

Ontwerp:  Powerhouse Company International B.V. 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.18.08.00360 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste aanvraag voor de wijziging op de 

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

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de Baantoren, als reactie op de opmerkingen van de 

commissie in het verslag van 10 juni 2020. De kroon van de toren is aangepast, waarbij de installatieruimte is 

bekleed met goudkleurig aluminium beplating in een grid-patroon. Bij de bovenste drie verdiepingen is de 

horizontale gevelband dieper geplaatst en met goudkleurig aluminium bekleed. De neggen en de installatieruimte 

worden subtiel aangelicht met een led-strip. 

 

Het ontwerp voor de fietsen- en parkeergarage is volledig aangepast. Gekozen is voor een gebouw van roodbruine 

bakstenen, gecombineerd met licht gezandstraald beton en een keramische structuur voor de ventilerende ruimtes 

zoals bij de parkeermachine voor auto’s. De tweelaagse fietsenwinkel op de kop van het gebouw krijgt een glazen 

pui. De trap op het dak die het terras met de toren verbindt is een slanke krultrap, met een spijlenhekwerk in lijn 

met de balustrade rondom het terras. 

 

De onderdoorgang naar de Hoornbrekerstraat is in kleur aangepast. De betonnen structuur is lichter geworden. 

Daarnaast zijn de neggen van de onderbouw van de toren lichter gemaakt, en is een cassetteplafond van 

lichtkleurig aluminium met ledverlichting toegepast. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- 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.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn beantwoord in het 

aangepaste voorstel. De kroon geeft de toren een passende beëindiging en de onderdoorgang naar de 

Hoornbrekerstraat heeft een prettig karakter gekregen. De fiets- en autogarage is nu een volwaardig gebouw dat 

zich goed voegt tussen de overige bebouwing aan de Blekerstraat. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de voorgestelde wijzigingen op het ontwerp. De commissie heeft aangegeven 

het geheel verder te beoordelen wanneer de gehele aanvraag voor de wijziging compleet is. Vooralsnog adviseert 

zij het bestuur dan ook negatief op de wijzigingen op de aanvraag omgevingsvergunning. 
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4.9  Bergse Rechter Rottekade 11, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging kantoorruimte naar 9 woningen 

Ontwerp:  Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

Dossier:  OMV.20.03.00266 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aantal ontwikkelscenario’s naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 13 

mei 2020. De verschillende scenario’s hebben ieder een eigen omgang met de voormalige loonmalerij aan de 

Bergse Rechter Rottekade waarvoor ‘Waarde Cultuurhistorie 2’ geldt in het bestemmingsplan. Het eerste scenario 

gaat uit van behoud van het casco van de voorgevel. Alle vensters en luiken worden verwijderd. Op enige afstand 

komt een nieuw wit gestuct volume conform de bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. De ruimte 

tussen bestaande voorgevel en nieuwbouw wordt een patio. Scenario twee gaat uit van reconstructie, waarbij de 

gevel wordt geëxtrudeerd. Bij scenario drie wordt het hele complex gesloopt en komt ervoor in de plaats een nieuw 

ankerpunt met een industriële karakter. Scenario vier gaat eveneens uit van volledig sloop echter met een 

ankerpunt dat enigszins refereert aan de loonmalerij. 

 

Alle vier de scenario’s komen voort uit de slechte bouwkundige staat van de voormalige loonmalerij, waardoor 

behoud bemoeilijkt wordt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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.). 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie herhaalt haar eerdere opmerking dat de loonmalerij een ankerpunt is in een reeks van industriële 

gebouwen, die samen de geschiedenis van dit gebied kenmerken en is aangemerkt als ‘waarde Cultuurhistorie 2’ 

in het bestemmingsplan, waarbij het behoud voorop staat. Nu er wordt aangegeven dat het behouden van de 

voormalige loonmalerij bemoeilijkt wordt door de slechte bouwkundige staat kan de commissie meegaan in 

herbouw van de karakteristieke gevel, maar niet met sloop en nieuwbouw van een geheel ander gebouw.   

 

Bij herbouw van de voorgevel dient het echter een zuivere reconstructie te betreffen met daarachter een nieuw 

volume dat past binnen de bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan en tegelijkertijd rekening houdt met 

de cultuurhistorisch waardevolle componenten van de loonmalerij. Hiermee wordt de kenmerkende asymmetrie in 

de huidige massa alsmede de plastiek en de geleding van de voormalige loonmalerij bedoeld. Het karakter van de 

voormalige loonmalerij zal op enige wijze vertaald moeten worden in de nieuwbouw.  

 

Haar eerdere positieve reactie op de verbouw van het pand aan de Kootsekade blijft van kracht. De beoogde puien 

op de begane grond passen goed bij de architectuurtaal van het pand en de gewenste openheid naar de straat 

wordt met het voorstel bereikt.  

 

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.  

  


