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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020 
 

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

en Monumenten op 2 september 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) 12:55 

 

4.1  Hartenruststraat, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 36 woningen 

 Ontwerp:   Van Bergen Kolpa Architecten  

Dossier:   OLO 5271553 (conceptaanvraag)  

 

4.2 Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (4e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:   CONIX RDBM Architects B.V. 

Dossier:   OLO 5181393 (conceptaanvraag) 

 

4.3  Noordsingel 250, Noord (5e commissiebespreking) (15 min)  13:30 

 Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw appartementencomplex met 57 woningen 

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter 

 Dossier:   OMV.20.06.00615 (voorheen conceptaanvraag OLO 4510171) 

 

4.4  Smeetslandsedijk, IJsselmonde (2e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Nieuwe woonwijk ‘Tuindorp Vrijlandt’ 

 Ontwerp:   KOW Concept Design Development 

 Dossier:   OLO 4871979 (conceptaanvraag)  

 

4.5  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (3e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 14:00 

Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMV.20.05.00091 (voorheen conceptaanvraag OLO 4554165) 

 

4.6  Hoogstraat 185, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw  

 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 

 Dossier:   OLO 5288535 (conceptaanvraag) 

 

4.7  Nabij Baarsweg, Hoogvliet (2e commissiebespreking (15 min) 14:30 

 Omschrijving:  Zuiderbaken: nieuwbouw 31 eengezinswoningen 

Ontwerp:  jvantspijker Urbanism Architecture Research B.V. 

 Dossier:   OLO 5245579 (conceptaanvraag)  
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4.8  Nabij Vuurvlinderweg, Hoogvliet (2e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

 Omschrijving:  Dijkzone: nieuwbouw 24 tweekappers en 6 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen 

 Dossier:   OLO 5245597 (conceptaanvraag)  
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4.1  Hartenruststraat, Noord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 36 woningen 

Ontwerp:  Van Bergen Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 5271553 (conceptaanvraag) 
 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een woongebouw langs De Rotte. Het volume vormt 

samen met de aangrenzende bestaande bebouwing een gesloten bouwblok. De architect geeft aan dat het 

bouwplan een grote circulaire ambitie heeft en dat er energieneutraal zal worden gebouwd.  

 

Het voorstel bestaat uit drie bouwdelen met een hoogteaccent met appartementen aan de zijde van De Rotte. Het 

lagere deel aan de Hartenruststraat bestaat uit grondgebonden woningen. De appartementen worden ontsloten 

door middel van een dubbelhoge entree. Naast de entree zijn de berging voor scootmobielen en aan de andere 

zijde de fietsenbergingen gesitueerd. De appartementen op de begane grond krijgen een loggia aan de straat met 

een demontabele balustrade. Alle buitenruimtes worden binnen het gevelvlak opgelost. 

 

De gevels zijn voorgesteld in voorvergrijsde houten delen waarbij voor een betere afwatering op vlucht wordt 

gebouwd. De grijstint van de gepotdekselde houten delen verschilt per bouwdeel. De dakrand krijgt een bekroning 

van houten nestkasten, en de plint wordt in minerale steen uitgevoerd. De kozijnen zijn van hout in de lagere 

bouwdelen en van goudkleurige aluminium in het appartementendeel.  

 

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. 
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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). 

- 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 de stedenbouwkundige inpassing van het plan en waardeert de hoge 

duurzaamheidsambitie die wordt nagestreefd. Voor de verdere uitwerking van het plan heeft de commissie de 

volgende vragen en opmerkingen: 

 

- Hoewel de keuze voor een houten gevel goed aansluit bij de duurzaamheidsambitie die het plan in zich heeft 

is de commissie nog niet overtuigd dat de houten gevel voldoende aansluit bij de omliggende bebouwing. De 

grijze kleur zorgt voor een mat en somber beeld. De commissie ziet het idee voor de houten gevel graag nader 

uitgewerkt en toegelicht. Daarnaast vraagt de commissie om een goed onderzoek naar het onderhoud van de 

houten gevel, die zeer gevoelig kan zijn voor groenaanslag en een lelijke veroudering. 

- De hoofdentree naar de appartementen is nog onvoldoende expressief vormgegeven. De ingang oogt vrij 

gesloten. Daarbij vraagt de commissie om inzichtelijk te maken hoe de aangrenzende ruimte van het fiets- en 

scootmobielparkeren wordt vormgegeven en onderdeel zal worden van het entreegebied. 

- De steeg tussen het bestaande bouwblok en het appartementendeel is gevoelig voor onveilige situaties, 

doordat het hekwerk achterin de steeg is geplaatst. In de steeg worden deuren met openingen toegepast die 

toegang bieden tot de technische ruimtes. De commissie vraagt de architect om in de verdere uitwerking 

inzichtelijk te maken hoe deze steeg zal functioneren en een prettige ruimte zal blijven. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag en 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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4.2 Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  CONIX RDBM Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5181393 (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 voorstel naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 8 juli 2020. De kleurstelling van het metselwerk is aangepast naar een rode kleur voor alle blokken, 

waarbij het metselverband per blok wisselt tussen een staand, een liggend en een richtingloos verband. De 

gevelopeningen zijn allen naar een vergelijkbare grote als de balkonopeningen gebracht, waarbij tussen de glazen 

delen donkere panelen worden voorgesteld.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante algemene criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Relatie met de omgeving 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

- Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

- Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

- De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

- De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel en 

tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

- De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

- In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

- Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 

- Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

- Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

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

hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 
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Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben. De duidelijke contour van de volumes dient in de gevels 

benadrukt te worden. De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken. Het plan is gebaseerd op een 

bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het uiteenvallen van het middengebied in 

een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze.  

 

De blokken kennen drie soorten aansluitingen op het maaiveld: een directe overgang met het maaiveld, een 

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin. Het karakter van de plint moet 

open zijn. De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk voordeuren 

op het begane grondniveau te geven. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 meter, zodat het 

mogelijk is om er ook andere functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk de 

begane grond flexibel ten behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

 

Bouwwerk op zichzelf 

De gebouwen worden als blokken ontworpen. Dit betekent over het algemeen een ononderbroken huid met een 

detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. Openingen, uitsteeksels, vluchttrappen en 

buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

 

Aan- en opbouwen t.b.v. gebouwen en nutsvoorzieningen dienen in de bebouwing te worden geïntegreerd. 

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de keuze voor eenzelfde kleur metselwerk voor de gehele toren, doordat er nu 

een krachtige en evenwichtige verschijningsvorm is ontstaan die goed aansluit op de bestaande bebouwing op de 

Mullerpier. De verschillende metselverbanden geven een subtiel verschil tussen de verspringende volumes. 

Daarnaast ondersteunt het aangepaste gevelontwerp tot een gridgevel met openingen van vergelijkbare groottes 

het sculpturale karakter van de toren. De commissie vraagt de architect om een zorgvuldige uitwerking en 

passende detaillering van het planvoorstel. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aangepaste conceptaanvraag. De nadere uitwerking van het plan in de vorm 

van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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4.3  Noordsingel 250, Noord (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaand gebouw en nieuwbouw appartementencomplex met 57 woningen 

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter 

Dossier:  OMV.20.06.00615 (voorheen conceptaanvraag OLO 4510171) 

 

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 en verder uitgewerkt plan voor de nieuwbouw van het 

appartementencomplex aan de Noordsingel, in navolging van de welstandsreactie uit het verslag van 13 mei 2020. 

Hierbij gaat de architect in op de materialisering en detaillering van het gebouw.  

 

De bovenbouw wordt voorgesteld in een bekleding van zilveren gecoate aluminium beplating met een verticale 

plaatverdeling. De naden op de woningscheidende wanden krijgen een breedte van 50mm, de overige naden een 

breedte van 20mm. De gevelopeningen zijn aangepast naar kleinere vlakken zonder dichte delen in de puien. De 

kozijnen in de bovenbouw krijgen een donkere kleur die aansluit op het glas. De puien worden iets terugliggend in 

de gevel geplaatst, de balustrades zijn volledig van glas. 

 

In de benedenbouw worden de voordeuren voorgesteld als gesloten vlakke deuren. De uitwerking van de 

benedenbouw wordt verder toegelicht door middel van referentiebeelden, foto’s van de materialen en de 

detaillering. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Waterproject) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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. 
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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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat in de vorige presentatie van het plan op hoofdlijnen positief is gereageerd op het 

voorstel, waarbij met name aandacht werd gevraagd voor een passende uitwerking van de bovenbouw. De 

commissie reageert positief op de keuze voor de zilverkleurige gecoate aluminium beplating. De commissie 

constateert echter dat de verschijningsvorm van de bovenbouw is veranderd ten opzichte van de vorige 

presentatie, wat het plan niet ten goede is gekomen. De eerder getoonde posities van de naden en de grotere 

puien die een grid vormen ondersteunden de keuze van verspringende volumes veel krachtiger. De keuze voor 

enkel een verticale verdeling en de kleinere gevelopeningen hebben de architectuur van de bovenbouw te veel 

versoberd.  

 

Voor de onderbouw geeft de commissie aan dat het metselwerk niet te donker moet worden en zal moeten 

aansluiten bij de oorspronkelijk bebouwing aan de singel. De commissie vraagt de architect om voor de start van 

de bouw een bemonsteringsvlak van het metselwerk inclusief het voegwerk op locatie ter beoordeling voor te 

leggen. De commissie reageert negatief op de keuze voor de vlakke entreedeuren van de begane grondwoningen. 

De commissie vraagt om deze detaillering kwalitatief af te stemmen op die van de oorspronkelijke bebouwing aan 

de singel. Tenslotte geeft de commissie aan dat de keuze voor een combinatie van en betonnen en een stalen 

spijlenhekwerk een overtuigende en integraal met de onderbouw meeontworpen dakbeëindiging van de 

onderbouw is. 

 

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering. 
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4.4  Smeetslandsedijk, IJsselmonde (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwe woonwijk ‘Tuindorp Vrijlandt’ 

Ontwerp:  KOW Concept Design Development 

Dossier:  OLO 4871979 (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 nieuwe woonwijk Tuindorp Vrijlandt, als reactie op het 

welstandsverslag van 22 april 2020. De volgende aspecten zijn aangepast ten opzichte van de eerdere 

presentatie: 

 

- Het appartementengebouw heeft bij de aansluiting op het parkeerterrein aan de achterzijde een groenstrook 

gekregen. 

- De berging in het appartementengebouw zijn voor het grootste gedeelte naar de achterzijde van het blok 

verplaatst, waardoor er meer woningen aan de straat kunnen worden gerealiseerd.  

- De dakrand van het appartementengebouw heeft dezelfde diepte als de balkons gekregen. 

- De daken boven de poorten tussen de bouwblokken zijn komen te vervallen. 

- Bij de poortwachterswoning is de gevel volledig in metselwerk voorgesteld en zijn de gevelindeling en de 

verbijzonderingen in het metselwerk gewijzigd. 

- Er wordt dieper ingegaan op de posities van de vlakken van zonnepanelen op de kappen. 

- De bloembakken en optionele toevoegingen als de dakkapellen, aanbouwen en erkers zijn verder uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

- 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. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- 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 aangepaste en verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een deel van de eerder gemaakte opmerkingen op overtuigende wijze zijn verwerkt in 

het aangepaste voorstel. De begane grond van het appartementengebouw is door de nieuwe indeling en de 

groenstrook aan de achterzijde goed opgelost. Ook is het vergroten van de dakrand goed passend bij de opzet van 

het blok. De commissie vraagt voor de uitwerking van de dakrand en de overige witte bandenpatronen om een 

ambachtelijke materiaalkeuze en detaillering, passend bij de karakteristieken van de aangrenzende tuindorpen. De 

commissie reageert echter nog niet positief de aangepaste vormgeving van de poortwachterswoningen. Hoewel de 

hoofdopzet beter aansluit bij de rest van de rijwoningen is de vormgeving van de gevel te veel verschraald en 

vereenvoudigd.  

 

De commissie is nog niet overtuigd van de uitwerking van de zonnepanelen. De keuze voor de rode dakpan is 

passender bij het tuindorp-karakter, echter wordt het beeld te veel verstoord door de grote, donkere vlakken van de 

zonnepanelen. De commissie vraagt om te studeren op een betere inpassing door de panelen meer in te zetten als 

bindend element binnen het dakvlak. De commissie waardeert de opzet van een toolbox voor optionele 

toevoegingen aan de woningen, maar vraagt de architect om beter in beeld te brengen hoe dit eruit komt te zien. 

Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de wijze waarop de optionele dakkapellen en zonnepanelen 

passend kunnen worden geïntegreerd op de schuine kappen. De opmerking uit het vorige verslag betreft de 

invulling van de gemeenschappelijk ruimte in het hart van het planvoorstel blijft van kracht. 

 

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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4.5  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (3e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMV.20.05.00091 (voorheen conceptaanvraag OLO 4554165) 

 

Toetsingskader 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 

onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 1 april 2020 presenteert de architect een aangepast 

planvoorstel voor de beoogde dakopbouw op het noordelijk dakvlak van de voormalige Amsterdamse Bank – 

Incasso Bank. Voor de aanhechting op de kenmerkende Rotunda geeft de architect aan dat op basis van 

verschillende studiemodellen de eerder voorgestelde aansluiting wordt aangehouden vanwege de relatie met het 

grid van de gevel van de opbouw. De overgang van de glazen kopgevel naar de klimaatgevel aan de achterzijde is 

gewijzigd door een overgangspaneel te introduceren. Met betrekking tot de installaties wordt gemeld dat de in het 

zicht zijnde installaties al bestaan en de unit die nodig is voor de beoogde dakopbouw niet zichtbaar is vanaf de 

straat. Tot slot wordt de uitwerking van het motief in het penant van de beoogde opbouw toegelicht en hoe deze 

zich verhoudt tot het bestaande motief in de hoofdentree van het monument. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

nabespreking 

De commissie is niet overtuigd van de kwaliteit van de beoogde dakopbouw. Zij is van mening dat het concept nog 

niet consistent en robuust genoeg is en daardoor onvoldoende recht doet aan het monument. Op meerdere 

schaalniveaus komen verschillende onderdelen ongelukkig samen. Een glasheldere eenheid is nog niet bereikt. Dit 

wordt vooral zichtbaar bij de overgang tussen de klimaatgevel en de gevels aan de voor- en zijkant. Ook vraagt de 

commissie de aansluiting op de Rotunda te herzien. Deze is te veel vanuit het gevelgrid van de beoogde 

dakopbouw ontworpen. Ter behoud van de monumentwaarden dient de Rotunda centraal te staan. Vanuit die 

optiek wordt de suggestie gedaan de aansluiting een penant terug te leggen. Hierdoor blijft meer van de Rotunda 

in het zicht en is de aansluiting gelijk aan de bestaande dakopbouw aan de tegenoverliggende zijde.  

 

Met betrekking tot het voorgestelde motief in het gevelpenant vraagt de commissie de werking ervan te visualiseren.  

Hoewel de installaties op het dak naast de beoogde dakopbouw bestaand zijn wordt toch de oproep gedaan te 

onderzoeken of met de te maken opbouw niet de installaties elders kunnen worden geplaatst of inpandig kunnen 

worden opgenomen zodat er meer rust en samenhang in het dakvlak wordt behaald.  

 

Conclusie 

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

redelijke eisen van welstand en negatief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. De 

commissie adviseert het bestuur daarom vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van de 

omgevingsvergunning. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering. 
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4.6 Hoogstraat 185, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5288535 (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 planen  

De architect presenteert de herontwikkeling en uitbreiding van het voormalige winkelpand aan de Hoogstraat 185.    

Het pand wordt uitgebreid met meerdere bouwlagen en de gevelopzet wordt gewijzigd. Het programma gaat van 

retail naar gemengd gebruik. De begane grond zal worden ingevuld met retail en horeca. De bovengelegen 

verdiepingen worden kantoor.  

 

Het betreffende pand is in de jaren vijftig gebouwd, maar in de tijd al meerdere malen verbouwd en uitgebreid. 

Voor meer interactie met de omliggende straten waar het pand aan ligt wordt in de herontwikkeling voorgesteld de 

openheid van de gevels van het witte middendeel te vergroten. Ook de hoek van het witte middendeel wordt 

opengebroken en volledig van glas. Deze vormgeving wordt voortgezet in de te maken extra bouwlagen. Er zijn 

verschillende studies verricht naar de opbouw van het volume van deze extra bouwlagen en de vormgeving van de 

hoek. In alle gevallen betreft het een getrapte opbouw, waar in relatie tot de omgeving en de architectonische 

eenheid van het pand is onderzocht vanaf welke bouwlaag het volume terug dient te springen.  

 

De keuze is uitgegaan naar het model waarbij de nieuw te maken hoek vanaf de tweede laag boven het witte 

middendeel terugspringt. De hoofdentree van de retail komt in deze hoek en wordt geaccentueerd door een kader 

van twee bouwlagen hoog. De entree van het kantorengedeelte komt aan de Rodezand en wordt zichtbaar middels 

een insneden in het witte middendeel van de bestaande gevel. Er komen door het volume terug te laten springen 

meerdere dakterrassen en het dak wordt ingericht als vijfde gevel met groen en een dakpaviljoen. Daarnaast wordt 

het dak ook gebruikt voor parkeren en komt een extra verbinding met de naast gelegen parkeergarage voor de 

ontsluiting. 

 

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.  
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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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

- 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 heeft waardering voor de hoge ambitie en de aandacht die uitgaat naar een herontwikkeling die de 

relatie met het publieke domein en de directe omgeving versterkt. In dat kader merkt de commissie echter op dat 

het oorspronkelijke pand en de directe omgeving zich kenmerken door wederopbouw architectuur en dat die 

thematiek bij de herontwikkeling niet verloren dient te gaan. Vanuit dat standpunt komt zij met de volgende 

aandachtspunten en opmerkingen: 

 

- Het witte middengedeelte van het bestaande gebouw op de hoek openen is oneigenlijk aan de 

wederopbouwarchitectuur die zich kenmerkt door krachtige en robuuste ‘dozen’. De commissie vraagt om op 

enigerlei deze thematiek te behouden en de samenhang en continuïteit in de gevels van het witte 

middengedeelte te borgen.  

- Voor de opbouw van het volume geldt dat het zich dient te verhouden tot de directe omgeving. De commissie 

is van mening dat de terugspringende variant het robuuste hoofdvolume het meest tot haar recht doet komen. 

Deze eenvoudige opbouw van lagen is het meest passend tussen de omliggende wederopbouw gebouwen. 

- De commissie ondersteunt de ambitie om het gebouw op de beganegrond deels her te programmeren om de 

relatie met het publieke domein te versterken. Wel ziet zij graag inzichtelijk gemaakt hoe de architectonische 

continuïteit van de plint werkt en waar de entrees zich bevinden. 

- Het programmeren en vergroenen van het nieuwe dak verhoogd de attractiviteit van het dak. Voor een goed 

eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen. 

- De te maken connectie tussen de naastgelegen parkeergarage en het dak biedt kansen voor een 

opwaardering van de architectuur van de garage en de uitstraling naar de Van Leeuwenstraat. De commissie 

doet de oproep tot een integrale herontwikkeling. Graag ziet zij in het plan hoe deze twee gebouwen met 

elkaar samenwerken.  

  

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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4.7  Nabij Baarsweg, Hoogvliet (2e commissiebespreking) 

  

Omschrijving:  Zuiderbaken: nieuwbouw 31 eengezinswoningen 

Ontwerp:  jvantspijker Urbanism Architecture Research B.V. 

Dossier:  OLO 5245579 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel voor de nieuwbouw van een halfopen bouwblok dat is 

samengesteld uit zes rijen drielaagse eengezinswoningen. De rijen staan rondom een collectief hof, waarin tevens 

het parkeren is gesitueerd. De aanpassing is naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 8 juli 2020, 

waarin is gevraagd naar meer samenhang tussen de binnen en buitenzijde van de blokken en ook de houten 

pergola en de bergingen onderdeel van de architectuur te maken.   

 

Als reactie hierop wordt voorgesteld alle blokken in metselwerk uit te voeren, waardoor de alzijdigheid per blok 

wordt versterkt en de onderlinge relatie tussen de blokken verstevigd. Daarnaast is er in de plaats van houten 

elementen op de kopgevel en op de begane grond aan de buitenzijde van de blokken een reliëf in het metselwerk 

aangebracht. Het blauwe accent in de kopgevel is behouden, maar van keramisch materiaal geworden. Om de 

pergola’s en de bergingen onderdeel van de architectuur te maken, zijn deze in detaillering verfijnd en verticaal 

geleed. Voor het behoud en onderhoud van de pergola’s zal voor de vereniging van eigenaren een contract 

worden opgesteld. De voorgestelde groene ligusterhagen als erfscheiding worden vervangen door beukhagen. 

 

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. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie is positief over de planaanpassingen. De gevraagde samenhang en alzijdigheid van de blokken 

wordt zowel bereikt door deze alle in metselwerk uit te voeren als de contrasten in kleur te reduceren. De verfijning 

van de verschillende onderdelen leidt tot meer plasticiteit en het versterken van de architectonische eenheid. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van een 

zorgvuldige detaillering.  
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4.8  Nabij Vuurvlinderweg, Hoogvliet (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Dijkzone: nieuwbouw 24 tweekappers en 6 eengezinswoningen 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen 

Dossier:  OLO 5245597 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel voor de nieuwbouw van een rij twee-onder-een-kap woningen 

en zes eengezinswoningen naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 8 juli 2020 op de sombere 

kleurstelling en de veelheid aan verschillende materialen. In antwoord hierop is het zwarte metselwerk komen te 

vervallen en wordt het hoofdvolume in één metselwerkkleur. Voor meer openheid naar de straat is de hoeveelheid 

glas op de begane grond toegenomen. Om de hoeveelheid aan materialen terug te brengen zijn de pergola en de 

berging beide van donkergroen metaal geworden. De pergola is aan de bovenzijde opengehouden om de 

daglichttoetreding niet te belemmeren. Er worden spankabels aangebracht om de mogelijkheid tot begroeiing aan 

de toekomstige eigenaar over te laten. Als erfafscheiding worden er beukhagen geplaatst.  

 

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. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.   

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie merkt op dat het plan vrolijker en luchtiger is geworden door op de begane grond geen zwart 

metselwerk toe te passen en de hoeveelheid glas te vergroten. De commissie constateert dat de pergola onderdeel 

is geworden van de architectuur, maar in sfeer minder passend is bij de tuin. De commissie vraagt de pergola in 

uitstraling onderdeel te laten zijn van beide.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerking. Zij vraagt de architect het antwoord hierop te 

geven in een definitieve aanvraag. Bij de nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van een 

zorgvuldige detaillering. 

  

 


