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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 22 JULI 2020 
 

 

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

en Monumenten op 22 juli 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 (gedeeltelijk), Eilander, Faizoulova, Roos 

 

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 10:50 

 

3.1 Rochussenstraat 125, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 10:50 

Omschrijving: Nieuw Hoboken Fase II – Saftlevenhof: nieuwbouw appartementen in binnenhof 

Ontwerp:   V8 architects 

Dossier:   OLO 3995123 (conceptaanvraag) 

 

3.2  Nassaukade, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 11:05 

 Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OLO 5297699 (conceptaanvraag) 

 

3.3  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (2e commissie bespreking) (15 min) 11:20 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

 Ontwerp:   Architectenbureau Rutten van der Weijden 

Dossier:   OLO 5140383 (conceptaanvraag) 

 

3.4 Laan op Zuid, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 11:35 

Omschrijving: Nieuwbouw Parkstad Zuid K3  

Ontwerp:   BARCODE Architects B.V. 

Dossier:   OLO 5247469 (conceptaanvraag) 

 

3.5  Westblaak 144, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 11:50 

 Omschrijving:  Transformatie gedeelte Thornico gebouw 

 Ontwerp:   Royal HaskoningDHV 

 Dossier:   OMV.20.04.00575 

 

Pauze (5 min) 

 

3.6 Nabij Burgemeester Oudlaan 50, Kralingen-Crooswijk (15 min) 12:10 

 Omschrijving:  Erasmus Universiteit Rotterdam - Nieuwbouw Multifunctioneel Onderwijsgebouw II 

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter  

Dossier:   OLO 5293293 (conceptaanvraag)  
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3.7  Kralingse Zoom, Kralingen-Crooswijk (15 min) 12:25 

Omschrijving:  Nieuwbouw sportgebouw 

 Ontwerp:   Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V.  

Bouwbedrijf Remmers B.V. 

Dossier:   OLO 5299903 (conceptaanvraag)  

 

3.8  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min)  12:40 

Omschrijving: Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein  

Ontwerp:   TomDavid Architecten 

Dossier:   OLO 5210389 (conceptaanvraag) 

 

3.9  Groene Hilledijk, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 12:55 

 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) 

 

3.10  Aanwijzingsverzoek (1e commissiebespreking) (15 min)  13:10 

Omschrijving: Adviesvraag op aanwijzing tot gemeentelijk monument van 42 objecten uit het 

project ‘aanwijzing gemeentelijke monumenten’ 

 Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 
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3.1 Rochussenstraat 125, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuw Hoboken Fase II – Saftlevenhof: nieuwbouw appartementen in binnenhof 

Ontwerp:  V8 architects 

Dossier:  OLO 3995123 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de bespreking van het conceptplan terug uit de commissie en 

presenteert zijn voorstel. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte 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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel voor het woongebouw op het binnenterrein van het 

gesloten bouwblok, naar aanleiding van de welstandsreactie van het besloten deel van de vergadering van 21 

november 2018. Op het eerdere voorstel is op hoofdlijnen positief geadviseerd op de verschijningsvorm van het 

voorstel. De commissie gaf in het verslag aan dat de doorgang vanaf de Saftlevenstraat overtuigender vorm kon 

worden gegeven en vroeg de mogelijkheid te onderzoeken om het blok op te schuiven zodat er meer 

daglichttoetreding tussen de bebouwing blijft bestaan. 

 

In het verder uitgewerkte voorstel is de bebouwing qua positie en verschijningsvorm op hoofdlijnen hetzelfde 

gebleven. De architect geeft aan het blok niet op te kunnen schuiven aangezien er twee meter ruimte nodig is 

vanaf de erfgrens om ramen toe te mogen passen. De inrichting van de binnentuin is verder uitgewerkt, met houten 

vlonders, betonranden en boombakken met meerstammige bomen. 

 

Voor de doorgang naar de Saftlevenstraat is gekozen voor een gekleurd hekwerk dat in een knik een afscheiding 

op de rooilijn vormt. Op de kopse kant zijn een voetgangersingang en de postvakken gesitueerd. De lange zijde 

heeft een schuifhek voor de toegang voor auto’s tot de parkeerkelder en een brede opening met toegang tot het 

binnenterrein. In het midden wordt achter het hek een fietsenstalling geplaats met gevels die worden verlicht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid (in dit deelgebied het bouwblok of een aantal blokken of 

gespiegelde wanden) in stand of herstellen deze. 

- 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. 

- 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.  

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

verhouding open - gesloten. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij begrijpt dat het woonblok op het binnenterrein niet kan worden opgeschoven, en is 

positief over de verdere uitwerking van de gevels van het woongebouw. De verdere inrichting van het binnenterrein 

is goed passend. 

 

De commissie is echter nog niet overtuigd van de uitwerking van de lage doorgang tot het binnenterrein. De wijze 

waarop het voorgestelde hekwerk zich voegt in de Saftlevenstraat en doorkijk biedt op het binnenterrein overtuigt 

nog niet. Daarnaast vraagt de commissie om de invulling van het gat in de gevel meer als een verlenging van de 

bestaande gevel op te vatten dan als een hekwerk. Hierbij wordt de vraag gesteld of de entree van het te 

transformeren gebouw aan de Rochussenstraat gebruikt kan worden voor de toegang tot de woningen aan het 

binnenterrein. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de verder uitgewerkte conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor 

de hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van een 

zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoet gezien.  
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3.2  Nassaukade, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5297699 (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 bouw van een appartementenblok aan de Nieuwe Maas, als 

onderdeel van de gebiedsontwikkeling het Hefkwartier. Het blok staat in het verlengde van twee blokken aan de 

rivier waar in een eerder stadium positief op is geadviseerd, bestaande uit forse volumes met penthouses op het 

dak. 

 

Het nieuwe voorstel wijkt af van de naastgelegen blokken doordat het op de kop een toren krijgt, en overhoeks 

aansluit op de eerder besproken toekomstige bebouwing aan de Oranjeboomstraat. Het basement onder de toren 

heeft eenzelfde verschijningsvorm als de aangrenzende blokken. Voor het basement en de toren zijn dezelfde 

materialen en kleurstellingen voorgesteld. De toren heeft diverse verspringingen in de gevel, met uitkragende 

balkons aan de zijde van het water. De kroon van de toren bestaan uit penthouses met verdiepingen, die een 

terras op de hoeken van de toren krijgen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de plek op de hoek van de gebiedsontwikkeling en direct aan het rivierfront een 

stedenbouwkundig hoogteaccent goed kan gebruiken. De commissie stelt dat zij tijdens de bespreking van de 

eerdere twee blokken aan de Nieuwe Maas heeft aangedrongen op eenzelfde kleur van de appartementenblokken 

aan het water. Echter, doordat de stedenbouwkundige opzet is veranderd en de ontwikkelingen aan de 

Oranjeboomstraat zijn voorgelegd is de commissie van mening dat een lichtere kleur voor het blok beter zal passen 

binnen de nieuwe context. 

 

De commissie reageert positief op de keuze om de toren in verschijningsvorm te vervlechten met het basement. De 

commissie ziet echter wel dat de vervlechting nog niet overtuigend is vormgegeven. De toren oogt door de vele 

verspringingen en de dominant aanwezige uitkragende balkons te ingewikkeld. De commissie vraagt om de toren 

eleganter vorm te geven, met meer verticale accenten om de toren rijziger te maken en met een passende 

bekroning. De commissie doet de suggestie om de vides van de penthouses meer te laten spreken om daarmee de 

beëindiging van de toren te accentueren. 

 

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 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 

 

 
7 

 

3.3  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (2e commissie bespreking)  

 

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

Ontwerp:  Architectenbureau Rutten van der Weijden 

Dossier:  OLO 5140383 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de transformatie van het bouwblok op het Noordereiland, als 

reactie op het welstandsverslag van 27 mei 2020. De architect gaat dieper in op de geschiedenis en diverse 

transformaties die de voormalige stoomkoffiepelmolen heeft gekend. Vanuit deze analyse worden vier kernpunten 

geformuleerd die de basis zullen vormen voor de nieuwe transformatie tot woongebouw: 

 

- Het behoud van de historische verkaveling van het Noordereiland. 

- Het belang van het gebouw als brandgrenspand. 

- De twee gezichten die het gebouw van oorsprong heeft. 

- Het voortborduren op de versmelting van de verschillende tijdslagen. 

 

In het aangepaste voorstel wordt het contrast tussen de twee gebouwdelen versterkt door een lichtere kleur voor 

het kopblok en een grijze kleur voor het grotere volume. De ritmiek van de bestaande gevelopeningen wordt 

behouden, en wordt tot op straatniveau doorgetrokken in de nieuwe gevelopeningen in de plint. Daarnaast wordt 

de structuur van de bestaande lisenen blootgelegd, en worden deze in de top van de gevel verbonden. De 

bestaande opbouw wordt verwijderd, waarbij er twee nieuwe bouwlagen worden toegevoegd die per bouwdeel op 

verschillende wijze terugliggend worden uitgevoerd. De onderste laag van de optopping is voorzien van markante 

bloemkozijnen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven voegen zich in de heldere en strakke gevelwanden van Maaskade en Prins Hendrikkade.  

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

- De begane grondverdieping past bij het karakter van de straat en geeft (in proportie) uitdrukking aan het 

belang van de begane grondverdieping. 

Materiaal, kleur en detaillering 
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- 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 uitstraling van het 

beschermde stadsgezicht. 

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

- 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). 

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de uitgebreide historische analyse de aard van de plek en het gebouw erg inzichtelijk 

maakt. Het gekozen concept dat voortvloeit uit deze analyse biedt een goed uitgangspuntpunt voor de 

transformatie van het gebouw tot appartementencomplex. Ook is de relatie tussen de straat en de plint van het 

gebouw sterk verbeterd, doordat de woonfunctie veel nadrukkelijker zichtbaar is gemaakt en de entrees passend 

zijn vormgegeven. De vragen uit het vorige welstandsverslag zijn daarmee overtuigend beantwoord. 

 

Voor de verdere uitwerking van het plan geeft de commissie de volgende aandachtspunten mee: 

- De optopping van een extra bouwlaag is aan de waterzijde en Marinestraat stedenbouwkundig goed passend. 

De nieuwe laag is echter een te grote schaalsprong aan de zijde van de De Ruyterstraat. Het weglaten van de 

extra bouwlaag aan die zijde betekent het behoud van meer daglicht in de aangrenzende tuinen en brengt 

meer licht in het binnenhof van het gebouw zelf.   

- De commissie vraagt de architect de kleuren voor de twee bouwdelen nader te onderzoeken. De kleuren die 

het gebouw bij de verschillende transformaties heeft gekend zouden een goede basis kunnen zijn voor een 

keuze voor de nieuwe transformatie. Daarnaast is het van belang dat de twee bouwdelen niet geheel uit elkaar 

vallen en dat de lisenen zullen spreken in het gevelbeeld. 

- De commissie doet de collegiale suggestie om de bergingen in het binnenhof elders op te lossen waardoor er 

meer licht in het binnenhof kan worden gebracht en de appartementen een tweezijdige oriëntatie en daarmee 

een hoogwaardiger karakter kunnen krijgen. 

- De commissie vraagt om een zorgvuldige uitwerking van de bloemkozijnen als onderdeel van de 

gevelarchitectuur. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan wordt met belangstelling 

tegemoet gezien.  
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3.4  Laan op Zuid, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid K3 

Ontwerp:  BARCODE Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5247469 (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 een bouwblok op de kop van de gebiedsontwikkeling Parkstad aan de 

Laan op Zuid, grenzend aan de toekomstige gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De architect geeft aan de 

karakteristieken van beide ontwikkeling te combineren in het bouwplan, door te kiezen voor een donkerbruin 

metselwerk bouwblok als onderdeel van Parkstad, met op de hoeken van dit basement twee lichtkleurige torens 

met verspringende balkons die refereren aan de architectuur van Feyenoord City. De binnenzijde van het bouwblok 

kent dezelfde verschijningsvorm als de torens, waarbij de lichte geveldelen op verschillende plekken door het 

metselwerk basement naar buiten komen. 

 

Het parkeren wordt aan de binnenzijde van het blok opgelost, en wordt afgedekt met een gezamenlijk binnentuin 

die met een grote trap wordt verbonden aan de Laan op Zuid. De plint wordt ingevuld met commerciële ruimtes 

rondom en straatwoningen aan de noordwestgevel. Het basement bestaat uit een metselwerk raster met een 

invulling van puien, glazen balustrades en vlakken van verbijzonderd metselwerk. De toren krijgt witte betonnen 

balkons met een wit akoestisch vlak aan de onderzijde en een glazen balustrade. Daarachter liggen donkere puien 

met dichte vlakken in de vorm donkere panelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier (grenst aan Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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 zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

- 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 reageert positief op het gekozen gebouwconcept. De stedenbouwkundige opzet en de keuze van de 

versmelting van twee typen gevelarchitect is goed passend bij de bijzondere locatie op de kop van de Parkstad en 

de aangrenzende gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De commissie vraagt de architect het schetsontwerp op 

zorgvuldige en consequente wijze uit werken. Zij vraagt hierbij bijzondere aandacht voor een fraaie veroudering 

van de witte balkons en een passende uitwerking van de achterliggende donkere vlakken.  

 

Conclusie 

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

genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan wordt met belangstelling 

tegemoet gezien.  
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3.5  Westblaak 144, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie gedeelte Thornico gebouw 

Ontwerp:  Royal HaskoningDHV 

Dossier:  OMV.20.04.00575 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de gevelwijzigingen aan de plint van het Thornico gebouw aan 

de Westblaak, als reactie op het welstandsverslag van 10 juni 2020. De architect toont hierbij historische beelden 

van het gebouw en geeft aan welke transformaties er zijn geweest ter plaatse van de hoofdentrees en in de plint 

van gebouw. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de verschillende straatprofielen ter plaatse van het gebouw 

en de aangrenzende panden.  

 

Het aangepaste voorstel betreft een nieuwe pui, die net iets terug ligt ten opzichte van de bestaande pui van de 

hoofdentrees. De architect geeft aan dat de diepte die overblijft voor het trottoir onder de arcade is afgestemd met 

de afdeling stedenbouw. De nieuwe pui wordt in materialisering en indeling in dezelfde stijl als op de pui van de 

hoofdentrees ontworpen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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). 
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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.  

- 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 reageert positief op de positie van de pui en het afstemmen van de vormgeving op de bestaande 

puien van de hoofdentrees. Voor de verdere uitwerking van het plan geeft zij de volgende aandachtspunten mee: 

- De ontsluiting van de verschillende ruimtes is nog niet meegenomen in het ontwerp van de nieuwe pui. De 

commissie vraagt aandacht voor de vormgeving van de entrees, postkasten, deurbellen, verlichting etc. 

Daarnaast vraagt zij om een reclameplan mee te nemen in het gevelontwerp. 

- De commissie doet de collegiale suggestie om de bestaande kolommen mee te nemen in de transformatie. 

Tijdens een eerdere transformatie is de bestaande gevelbekleding verwijderd en zijn de kolommen op ruwe 

wijze afgewerkt. Een fraaiere uitstraling van deze kolommen zal het aanzicht van het gebouw zeer ten goede 

komen en het effect van de voorgestelde ingreep versterken. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning niet strijdig is met de criteria, wel dient het plan op 

detailniveau verder gecomplementeerd te worden. De commissie heeft aangegeven het geheel verder te 

beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen zijn verwerkt en de gehele aanvraag compleet is. 

Wanneer de details compleet zijn worden deze in zijn geheel beoordeeld, op de beoordeling van dit onderdeel 

geldt dan ook een voorbehoud. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief op de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning.  
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3.6  Nabij Burgemeester Oudlaan 50, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Erasmus Universiteit Rotterdam - Nieuwbouw Multifunctioneel Onderwijsgebouw II 

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter 

Dossier:  OLO 5293293 (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 een multifunctioneel onderwijsgebouw op de Campus Erasmus 

Woudestein. Het gebouw krijgt uit een atrium met aan beide zijden flexibele ruimten op de begane grond om de 

plint zo open mogelijk te houden. In de architectuur is een zichtbare connectie gelegd met het publieke domein aan 

zowel de straatgevel als aan de kant van het Plaza. Richting het Plaza wordt dit nog eens versterkt door een atrium 

tot aan de gevel en meerdere groene uitkragende balkons. Ook een groene luifel aan deze zijde van het gebouw is 

erop gericht het gebouw een zachte uitstraling te geven.  

 

Het overige gevelontwerp is vooral rationeel en rustig van toon. Het bestaat uit een grid van aluminium regels en 

stijlen met een invulling van transparant- en geëmailleerd glas. Aan de straatzijde is het innovatieve 

ventilatiesysteem van zonneschoorstenen in de gevel zichtbaar. Ook de ventilatoren op het dak maken onderdeel 

uit van het systeem. Met dit systeem zijn geen grote luchtinstallaties op het dak meer nodig. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan bestaande 

gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + nieuw). 

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

- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen 

hoog zijn. 

o Bovenbouw is alles boven de plint. 

o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 

- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  

- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de 

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 

tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 

max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 
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- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

- Geen hekken en rolluiken 

Bovenbouw 

- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 

- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

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

van het campus Masterplan. 

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

op de kwaliteit.  

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

Reclame 

- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 

regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

 

Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 

planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 

 

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

De commissie is positief over de planvorming. Het ontwerp is op conceptniveau overtuigend en heeft een hoge 

ambitie. De commissie kijkt dan ook uit naar een technische uitwerking van het plan waarin deze ambities worden 

waargemaakt. De commissie heeft als aandachtspunt de toepassing van een metaalplaat op de begane grond ter 

plaatse van de zonneschoorstenen. Zij vraagt zich af of dit een geschikt materiaal is in de plint van een gebouw.   

 

Conclusie 

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

bovengenoemde vraag. 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.  

 

  



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

 

 
15 

 

3.7  Kralingse Zoom, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw sportgebouw 

Ontwerp:  Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5299903 (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 een sportgebouw op de Campus Erasmus Woudestein. Voor een 

optimale aansluiting op het maaiveld is zoveel mogelijk publiek programma aan de gevel gelegd. Alleen ter plaatste 

van de sporthal is de gevel gesloten in verband met regelgeving voor officiële wedstrijden. De overige sportzalen 

zijn opgetild en worden verbonden met meerdere luchtbruggen. Ze bepalen de ruimtelijke structuur van het 

interieur en zijn bepalend voor het gevelbeeld.  

 

Het gevelontwerp bestaat uit een spel van ribben die afhankelijk van de plek een andere diepte hebben. Ze worden 

afgewisseld met glas en sandwichpanelen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan bestaande 

gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + nieuw). 

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

- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen 

hoog zijn. 

o Bovenbouw is alles boven de plint. 

o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 

- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  

- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de 

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 

tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 

max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 

- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

- Geen hekken en rolluiken 

Bovenbouw 
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- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 

- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

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

van het campus Masterplan. 

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

op de kwaliteit.  

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

Reclame 

- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 

regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

Bijzondere gebouwen: studentenpaviljoen, parkeergarage, sportgebouw 
- Het sportgebouw zal gedeeltelijk ondergronds worden gerealiseerd. De volumetrische randvoorwaarde beperkt 

zich tot de maximum hoogte boven maaiveld (max. 5m). Het dak van het sportgebouw is onderdeel van het 

landschap 

 

Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 

planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 

 

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

De commissie is positief over de planvorming. Het ontwerp is op conceptniveau van hoge kwaliteit en een gebouw 

dat op zorgvuldige wijze stedenbouwkundig is ingepast. De commissie kijkt dan ook uit naar een technische 

uitwerking van het plan waarin deze ambities worden waargemaakt. De commissie geeft als aandachtspunt mee te 

onderzoeken of er gevelopeningen in de gevel van de tussenstraat kunnen komen, zonder de regelgeving omtrent 

officiële sportwedstrijden te negeren.   

 

Conclusie 

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

bovengenoemde vraag. 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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3.8  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein 

Ontwerp:  TomDavid Architecten 

Dossier:  OLO 5210389 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 10 juni 2020 een 

aangepast plan voor de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, wat deel uitmaakt van de ontwikkeling Hart 

van Zuid. 

 

Naar aanleiding van de opmerkingen door de commissie is er gestudeerd op het toevoegen van programma voor 

meer openheid en levendigheid vanuit het gebouw naar het stedelijk dynamisch gebied van het metro- en 

busstation. Dit heeft geleid tot een horecagelegenheid op de begane grond van de korte haakse vleugel, een 

servicepunt van een winkelketen aan de kopse kant van de langsvleugel en een restaurant met dakterras op de 

bovenste verdieping. De belangrijke oost-west voetgangersverbinding heeft hiermee publiek programma op de 

begane grond gekregen en de transportlift die de route deels overkluisde is in het gebouw opgenomen. In de 

langsgevel is in de noordgevel een staand raam toegevoegd en ter plaatse van het beoogde restaurant is op de 

verdieping een hoekraam in de zuidgevel gekomen. Het dakterras wordt vergroend en het dak van de korte haakse 

vleugel krijgt een groen dak. 

 

Voor een warme uitstraling is de metaalplaat champagnekleurig geworden en wordt nog gestudeerd op het 

verrijken van de langsgevel door de metalen gevelbekleding te voorzien van een kunstuiting of een artistieke 

bewerking. 

 

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. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  
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- Begane grondgevels 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. 

- 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). 

- 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). 

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

nabespreking 

In de bespreking van 10 juni 2020 heeft de commissie aangedrongen op een kwaliteitsimpuls niet alleen in de 

architectuur, maar ook door wijzigingen in programma en organisatie. De commissie signaleert dat er 

aanpassingen zijn gedaan, die het plan ten goede komen ten opzichte van vorig voorstel. De dwarsroute heeft 

meer kwaliteit, de lange gevel van de supermarkt is enigszins aangepast, het dak van de supermarkt wordt 

voorgesteld als terras.  

 

De commissie begrijpt dat de contracten helaas geen grote ingrepen in het programma en de organisatie toestaan. 

Zij wijst echter op grote belang van het project, dat - samen met de andere projecten in het Hart van Zuid – moet 

gaan fungeren als hefboom voor de leefbaarheid op Zuid. Dit betekent dat het onderste uit de kan moet worden 

gehaald om het verblijfsklimaat van het plein met de bushaltes naar een hoger niveau te tillen.  

 

De commissie stelt voor om in een laatste kwaliteitsronde te focussen op twee essentiële zaken: de ‘lange wand’ 

en de inrichting van het gebied. Deze insteek sluit aan bij de beoordelingscriteria voor stedelijke knooppunten. Bij 

de lange wand kan de oplossing bijvoorbeeld worden gezocht in de kwaliteit en duurzaamheid van het 

gevelmateriaal en de aandacht voor de begane grond (garage-)gevel. Ook de avondsituatie, met de uitstraling van 

het gebouw, is belangrijk. Een eventueel kunstwerk moet worden gezien als surplus.   

 

Het inrichtingsplan maakt geen deel uit van de vergunningsaanvraag. De complexe opgave vereist echter een 

integrale benadering door de ontwikkelcombinatie. De samenhang van de projecten met de publieke ruimten 

binnen het plangebied Hart van Zuid is zonder meer voorwaarde voor het slagen van de ingrijpende 

vernieuwingsoperatie. Bij de beoordeling van de voorliggende aanvraag omgevingsvergunning zou de opzet van 

het inrichtingsplan op tafel moeten liggen. De commissie pleit er in ieder geval voor om snel een samenhangend 

inrichtingsplan te ontwikkelen. 

 

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 nog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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3.9  Groene Hilledijk, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

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 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 architecten presenteren een aangepast plan voor deelplan twee van het ontwikkelgebied van het 

Zuiderziekenhuis terrein, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 24 juni 2020. Het 

gebouw De Hoeksteen, dat grenst aan het groenplantsoen is in vormgeving en kleurstelling gewijzigd om de relatie 

met het kopblok en het groenplantsoen te versterken. De morfologie en de architectuurtaal zijn een afgeleide van 

het kopblok geworden.  

 

Het kopblok is niet in vormgeving gewijzigd maar toegelicht vanuit de context. De vorige planbespreking is met 

name de verschijningsvorm naar de straat toegelicht, en ontbrak de relatie van het gebouw met het achterliggende 

groenplantsoen en de hoeksteen waar het een dialoog mee aangaat.   

 

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.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie is positief over de aanpassingen aan het gebouw de hoeksteen. In het nieuwe ontwerp is de 

samenhang tussen het kopblok en De Hoeksteen versterkt. Het gebouw is tevens een centrale parel in de wijk 

geworden zonder de verwantschap met de wijk te verminderen.  

De extra beelden van het kopblok laten het gebouw nu van alle zijden zien en maken het ontwerp beter inzichtelijk. 

Daarentegen wordt ook duidelijk dat het ronde trappenhuis in de gevel naar het groenplantsoen te gesloten is in 

relatie tot de gevel en de wijk. Het volume is een te dominant en massaal element. De commissie vraagt om meer 

geleding en of openheid van het trappenhuis.  

Daarnaast merkt de commissie op dat het principe van afgeronde hoeken niet overal strikt wordt toegepast. De 

commissie waardeert de expressie van de afgeronde hoeken en ziet het als meerwaarde voor het gebouw. Zij 

vraagt daarom dit concept consequent toe te passen.  

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ontvangt het antwoord hierop graag in 

een definitieve aanvraag. In een nadere uitwerking van het totale planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende 

plan zal nog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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3.10  Aanwijzingsverzoek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Adviesvraag op aanwijzing tot gemeentelijk monument van 42 objecten uit het  

project ‘aanwijzing gemeentelijke monumenten’ 

Toelichting:  Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek tot aanwijzing van 42 objecten tot gemeentelijk monument. 

 

Toelichting 

Bureau Monumenten geeft aan waarom de selectie van 42 objecten voor het verzoek tot aanwijzing als 

gemeentelijk monument voorligt. 

 

In het kader van het Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP) zijn in het verleden circa 400 objecten 

geïnventariseerd en geselecteerd als gemeentelijk monument. Deze objecten dateren uit de periode tussen 1850 

en 1965. Het aanwijzingsproces is echter gestopt rond 2006, waardoor voor circa 130 objecten van deze 

selectielijst de procedure nooit is doorlopen. Dit heeft een onevenwichtige monumentenlijst tot gevolg gehad en 

regelmatig is er onduidelijkheid over objecten die wel op die lijst staan, maar die formeel niet als monument zijn 

aangewezen. 

 

Met de vaststelling van de Erfgoedagenda in 2017 is het aanwijzingsproces hervat en worden er door het college 

ongeveer 20 objecten per jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Op basis van een Motie Versnelde 

toekomst voor Erfgoed in december 2019, heeft de gemeenteraad echter opgedragen de ontstane achterstand 

sneller in te halen en het restant van de selectielijst versneld in procedure te brengen liggen  

 

Daarom worden de objecten in twee tranches voorgedragen. De eerste tranche van 42 objecten ligt nu ter 

advisering aan de commissie voor. De tweede tranche volgt aan eind van het jaar. De commissie voor Welstand en 

Monumenten wordt gevraagd te adviseren over de monumentwaardigheid van de objecten op de selectielijst. De 

commissieleden met expertise op het gebied van cultuurhistorie en restauratie hebben ter voorbereiding op het 

advies van de commissie alle redengevende omschrijvingen bestudeerd en voorzien van commentaar. 

 

De opmerkingen op de redengevende omschrijvingen worden door Bureau Monumenten verwerkt in de periode  

na het advies van de commissie van 22 juli. Eind 2020 zal het college definitief besluiten over de aanwijzing van 

deze objecten als beschermd gemeentelijk monument.  

 

Adressenlijst van de desbetreffende 42 objecten 

 

1. 2e IJzerstraat 2-6 (Delfshaven) 

Voormalige buitenhuis in Schoonderloo, 1851. 

2. Achterhaven 9 (Delfshaven) 

Voormalige korenbranderij De Passer, 1862. 

3. Aelbrechtskolk 19 (Delfshaven) 

Voormalige winkel met bovenwoningen, 1894. 

4. Aelbrechtskolk 45 (Delfshaven) 

Voormalig Machinefabriek Cupedo, 1919. 

5. Aelbrechtskolk 55 (Delfshaven) 

Winkel met bovenwoning, 1886. 

6. Bergpolderplein 18 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Transformatorhuisje, 1920. 

7. Bergse Dorpsstraat 98-106 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Winkelgalerij met bovenwoningen, 1954. 
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8. Chabotlaan 10 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Woonhuis, 1929 

9. Charloisse Kerksingel 34-36 (Charlois) 

Voormalig pastoriehuis, 1900. 

10. Galileistraat 15 (Havengebied) 

Elektriciteitsfabriek, 1929. 

11. Havenstraat 29 (Delfshaven) 

Winkel-woonhuis, 1890 (oudere kern) 

12. Havenstraat 172 (Delfshaven) 

Woonhuis, 1886.  

13. Keilestraat 3 (Havengebied) 

Voormalig fabriek Chefaro, 1946. 

14. Keilestraat 9 (Havengebied) 

Het Keilepand, van het Thomsen’s havenbedrijf, 1921. 

15. Keileweg (Havengebied) 

Gashouder, 1950. 

16. Keileweg 26 (Havengebied) 

Bedrijfsgebouwen, 1915. 

17. Noordschans 2 (Delfshaven) 

Winkel met bovenwoning, 1897. 

18. Overschieseweg 10-12 (Overschie) 

Voormalig veevoedermaalderij Ons Belang, 1908. 

19. Overschiese Dorpstraat 21 (Overschie) 

Woonhuis, 1895. 

20. Overschiese Dorpstraat 33-35 (Overschie)  

Woonhuis met voormalig koetshuis, 1870.  

21. Overschiese Dorpstraat 98 (Overschie) 

Voormalig vergaderlokaal van de Grote Kerk, 1901. 

22. Overschiese Dorpstraat 100 (Overschie) 

Voormalig pastorie van de Grote Kerk, 1883. 

23. Piet Heynplein 41-45 (Delfshaven) 

Bedrijfsruimte met woningen, 1880. 

24. Pieter de Hoochweg 108 (Delfshaven) 

Voormalig herenhuis ‘Batavierenhuis’, 1922. 

25. Pieter de Hoochweg 125 (Delfshaven)  

Voormalig loodswezen, 1921.  

26. Putselaan 178 (Feijenoord) 

Voormalig school voor lager onderwijs, 1927 

27. Ringdijk 50 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Voormalig raadhuis van Schiebroek, 1928  

28. Rondolaan 83 (Pernis) 

Voormalig politiepost, 1918.  

29. Rotterdamse Rijweg 21 (Overschie)  

19e -eeuwse villa, 1874.  
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30. Sint Jobsweg 30 (Delfshaven) 

Voormalig kantoor Blaauwhoedenveem en Pakhuis De Herder, 1941. 

31. Straatweg 1-3 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Dubbel woonhuis, 1895. 

32. Straatweg 13-19 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Woonhuizen, 1915. 

33. Straatweg 125 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Voormalig woning met wagenschuur, 1890. 

34. Terbregse Rechter Rottekade 172 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Woonhuis, 1888. 

35. Vierhavensstraat 68 (Havengebied) 

Onderverdeelstation, 1930. 

36. Voorhaven 4 (Delfshaven) 

Winkel- en Woonhuis, 1886. 

37. Voorhaven 51 (Delfshaven) 

Voormalig bedrijfsgebouw van Schelling’s Oliehandel, 1916. 

38. Voorhaven 92-98 (Delfshaven) 

Voormalige woonhuizen, voorgevel na 1924, kern 1983, 

39. Weissenbruchlaan 10-148 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Appartementencomplex met winkels, 1958. 

40. Willem Buytewechstraat 33 (Delfshaven) 

Gemaal Parksluizen, 1968. 

41. Willem Buytewechstraat 70 (Delfshaven) 

Voormalig kantoorpand van Schenker & Co, 1920. 

42. Zuidhoek 19 (Charlois)  

Woonhuis, 1880. 

 

Reactie van de commissie op het verzoek van aanwijzing tot gemeentelijk monument van de 42 objecten 

De commissie onderschrijft de intentie van het college om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk 

monument en ondersteunt de voorgenomen aanwijzing met een positief advies voor 41 objecten. Ten aanzien van 

het pand Voorhaven 92-98 adviseert zij om dit niet als gemeentelijk monument aan te wijzen.  

 

De commissie onderschrijft de monumentwaardigheid van 41 van de geselecteerde objecten. Ze zijn alle vanwege 

hun afzonderlijk beschreven, gebouwspecifieke karakteristieken van betekenis en illustratief voor de opkomst van 

de stad Rotterdam, de snelle groei en voor het karakter. De voor advies aangedragen selectie is grofweg te 

splitsen in vijf categorieën die van betekenis zijn voor de expansie van Rotterdam.  

 

- De laat negentiende-eeuwse woningen die stadsbreed van betekenis zijn. 

- De vroeg twintigste-eeuw bedrijven, scholen en kantoren. Zij zijn vaak door gerenommeerde Rotterdamse 

architecten gebouwd. 

- De eerste naoorlogse bouwblokken met een winkelfront op de begane grond en erboven de woningen 

- Maatschappelijke gebouwen of voorzieningen als belangrijke elementen in de wijk. 

- Historische panden die zijn behouden en als beelddrager fungeren in de stadsvernieuwingsprojecten in 

Delfshaven.   

 

De commissie geeft het advies om het pand aan Voorhaven 92-98 niet tot de huidige selectie te laten horen, omdat 

in haar optiek het pand beter ondergebracht kan worden binnen een in de toekomst nog te maken selectie van 

projecten die na 1965 zijn ontstaan. Uit het onderzoek naar de geschiedenis van het gebouw is immers gebleken 
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dat het vervangende nieuwbouw betreft uit de late stadsvernieuwingsperiode, die weliswaar is ingepast in de stijl 

van het beschermd stadsgezicht Delfshaven, maar waarvan de architectuur niet de gedachte oorspronkelijke 

onderdelen uit de bloeitijd van Oud Delfshaven bevat.  

 

De opmerkingen op de redengevende omschrijvingen die zijn gedeeld met Bureau Monumenten zijn erop gericht 

deze omschrijvingen te completeren, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming. Ze staan de positieve 

advisering geenszins in de weg. 
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