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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

16 SEPTEMBER 2020 
 

 

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

en Monumenten op 16 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: Ruitenbeek (vervangend voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos 

 

 

6.1  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (3e commissiebespreking) (20 min)  13:20 

Omschrijving: Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein  

Ontwerp:  TomDavid Architecten & Karres en Brands 

Dossier:   OMV.20.07.00309 

 

6.2  Bergse Rechter Rottekade 11, Hillegersberg-Schiebroek (3e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Wijziging kantoorruimte naar 9 woningen 

 Ontwerp:   Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

 Dossier:   OMV.20.03.00266 

 

6.3  Baan 14, Centrum (1e commissiebespreking) (10 min) 13:55 

Omschrijving: Nieuwbouw woontoren, Project Downtown Rotterdam  

Ontwerp: Maatschap, Van den Oever, Zaaijer en Partners Architecten 

Dossier:   OMV.20.04.00459 

 

6.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 

Ontwerp:   Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 5316291 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Nansenplaats 4, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Fridtjof Nansenschool 

 Ontwerp:   BDG Architecten Amsterdam B.V. 

 Dossier:   OLO 5344667 (conceptaanvraag)  

 

6.6  Nabij Dwarsdijk 78-80, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 

 Omschrijving:  De Buitenkans: nieuwbouw 32 grondgebonden woningen 

 Ontwerp:   MIX Architectuur B.V.  

Dossier:   OLO 5320727 (conceptaanvraag) 

 

6.7  Bramanteplein, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Berninitoren en Bramantecarré 

 Ontwerp:   MIX Architectuur B.V. 

Dossier:   OLO 5285571 (conceptaanvraag) 
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6.1  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein 

Ontwerp: TomDavid Architecten & Karres en Brands 

Dossier:  OMV.20.07.00309 (voorheen conceptaanvraag OLO 5210389)  

 

Toetsingskader 

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

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 22 juli 2020 wordt zowel een aangepast 

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

de inrichting van het plein gepresenteerd. De landschapsarchitect presenteert diverse beelden waarin het aantal 

verblijfsplekken is toegenomen en in vormgeving is verrijkt en het hele gebied maximaal wordt vergroend. 

 

De architect geeft aan dat vooral is ingezet op het architectonisch verrijken van het middendeel van de lange 

gevelwand van het gebouw. De plasticiteit is hier vergroot door deze op te bouwen uit twee lagen die achter elkaar 

liggen. De voorste laag betreft een dichte onregelmatig geknikte champagnekleurige metalen huid die delen van de 

gevelwand bedekt. Als metafoor wordt gesproken over een toneelgordijn. De laag erachter betreft een zwarte huid 

met daarop een grafische print van de beeldmerken van de te huisvesten filialen. De luifel boven de interne 

doorgang naar het achtergelegen winkelcentrum is in beeldtaal gelijk aan de achterste laag geworden. Op de 

begane grond is gekozen voor een terughoudende en zo transparant mogelijke gevelinvulling. Ter verlevendiging 

van het plein wordt het ‘toneelgordijn’ door verlichting in de geprononceerde bovenrand aangelicht. De overgang 

van het middendeel naar de plint is in tegenstelling tot de bovenrand scherp en ijl vormgegeven.  

  

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.  

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

nabespreking 

In de bespreking van 22 juli 2020 heeft de commissie aangedrongen op een versterkte samenhang van de 

projecten met de publieke ruimten binnen het plangebied Hart van Zuid en een kwaliteitsimpuls in de architectuur 

van de lange gevelwand van de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein. 

 

De commissie signaleert dat het extra groen en de toegevoegde verblijfsplekken in het inrichtingsplan het 

verblijfsklimaat van het plein met de bushaltes naar een hoger niveau hebben getild. Daarnaast merkt de 

commissie op dat veel ambitie is gelegd in het verrijken van het middendeel van de lange gevelwand. Zij vindt het 

een interessant concept wanneer de ambities ook waargemaakt kunnen worden in de technische uitwerking. Zij 

heeft echter nog wel vragen over de samenhang tussen het middendeel van de gevel, de plint, de dakopbouwen 

en de luifel. Het vraagt om integraliteit in de architectuur en een gelijkwaardigheid in de ambitie.  

 

Conclusie 

De commissie heeft aangegeven het geheel verder te beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen 

zijn verwerkt. Daarnaast zal het plan op detailniveau verder gecomplementeerd moeten worden voordat er een 

definitief advies kan worden afgegeven. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. 
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6.2 Bergse Rechter Rottekade 11, Hillegersberg-Schiebroek (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging kantoorruimte naar 9 woningen 

Ontwerp:  Bokkers van der Veen Architecten & Planners 

Dossier:  OMV.20.03.00266 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert twee ontwikkelscenario’s voor de voormalige loonmalerij aan de Bergse Rechter 

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

navolging van het verslag van 24 juni 2020 uit van een zuivere reconstructie van de voormalige loonmalerij aan de 

Bergse Rechter Rottekade. Erachter komt binnen de bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan een 

rechthoekig cortenstalen volume.  

 

Het tweede scenario gaat uit van nieuwbouw, waarbij een vertaling wordt gegeven van het karakter van de 

voormalige loonmalerij. De voorgevel wordt in dit scenario een bouwlaag hoger en de latere zij-aanbouwen worden 

in vorm niet langer verschillend. De bestaande gelaagdheid in tijd en vorm tussen de aanbouwen wordt vertaald in 

een onderscheid in de kleur van het metselwerk. Het beoogde bij te bouwen terugliggende volume is in massa en 

positie gelijk aan het eerste scenario, maar voorzien in metselwerk om de architectonische eenheid tussen de 

voorgevel en het extra volume te maximaliseren. 

 

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

behoud bemoeilijkt wordt. Deze situatie maakt dat de architect de vrijheid heeft genomen om ook scenario twee 

voor te leggen waar een zuivere reconstructie is opgeschoven naar een herinterpretatie van het karakter van de 

voormalige loonmalerij. De architect geeft de voorkeur aan scenario twee. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 architect heeft de commissie voldoende overtuigd dat met een herinterpretatie van het karakter van de 

voormalige loonmalerij de industriële atmosfeer blijft bestaan en de geschiedenis van dit gebied herkenbaar blijft. 

Zij vraagt wel op subtiele wijze een verschil te maken tussen het front en het achterliggende rechthoekige volume 

om de verwijzing naar bestaand en nieuw afleesbaar te houden, zonder afbreuk te doen aan de architectonische 

eenheid. Daarnaast geeft zij mee het industriële karakter ook in de uitwerking tot zijn recht te laten komen. 

 

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

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

wordt met het voorstel bereikt.  

 

Conclusie 

De commissie kijkt met belangstelling uit naar de technische uitwerking van scenario twee voor de voormalige 

Loonmalerij. Zij heeft aangegeven het geheel verder te beoordelen wanneer deze op detailniveau gereed is en de 

gehele aanvraag compleet. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. 
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6.3  Baan 14, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren, Project Downtown Rotterdam 

Ontwerp:  Maatschap, Van den Oever, Zaaijer en Partners Architecten 

Dossier:  OMV.20.04.00459 (voorheen conceptaanvraag OLO 4302463) 

 

Toetsingskader 

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

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Inleidend  

Op 16 september 2020 is het plan voor Project Downtown aan de Baan 14 voor het eerst openbaar besproken met 

de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling zijn er eerder, op verzoek van de aanvrager, twee besloten 

besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 4 september 2019 en 8 mei 2019. Artikel 10 van het 

Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, 

van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid. 

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert het uitgewerkte plan. Het plan is aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie uit het verslag van de besloten commissiebespreking van 4 september 2019.  

 

- De composiet houten gevelbekleding is vervangen door een bronskleurige aluminium beplating. In de plint 

glad en in de bovenbouw gevouwen toegepast. Alle zichtbare aluminium gevelelementen worden uitgevoerd 

in dezelfde bronskleur. 

- De private groenzones in het openbaar gebied ter plaatse van de woonwerkwoningen zijn komen te vervallen. 

- De zichtbare onderzijden van de overstekken over de Hoornblekerstraat worden voorgesteld in stucwerk. 

- De van buitenaf zichtbare fietsenbergingen worden voorgesteld met kleuraccenten en een lijnverlichting in de 

wand. 

- Er is in beeld gebracht hoe de installaties op het met mossedum bedekte dak van de toren zijn ingepast. Er 

komen maar weinig installaties op het dak. Een glasbewassingsinstallatie is niet nodig. Enkel de liftuitloop en 

enkele afvoerpijpjes komen uit het dak. Daarnaast worden er pv-panelen op het dak voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

(Deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en omgeving Coolsingel) 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- 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. 
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- 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. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat er goed is gereageerd op de opmerkingen die de commissie heeft gemaakt. De 

commissie wenst betrokken te blijven bij de beoordeling van die aspecten die pas in de fase na 

vergunningverlening kunnen worden bepaald en stelt daarom de volgende voorwaarden: 

 

1. Minimaal 6 weken voorafgaand aan de gevelproductie dienen de mock-ups zoals aangegeven op tekening 

‘OZ_498_BA-903 - Gf T - mock up.pdf’ uit de aanvraag omgevingsvergunning, beschikbaar gesteld te worden 

ter beoordeling door de commissie. Dit ter controle of de gedetailleerde technische uitwerking in de 

werktekenfase overeenstemt met de getoonde beelden waarop de commissie haar positieve advies heeft 

gebaseerd.  

2. Minimaal 6 weken voorafgaand aan de gevelproductie dient een bemonstering van het glas dat in de plint 

wordt toegepast te worden voorgelegd aan de commissie ter beoordeling van de transparantie en kleur van 

het glas zoals gevraagd in de criteria uit de welstandsnota. 

3. Minimaal 6 weken voorafgaand aan de gevelproductie dient een bemonstering van de betonnen geveldelen, 

inclusief de afwerking, kleur en textuur, te worden voorgelegd aan de commissie ter beoordeling. 

 

Daarnaast stelt de commissie als aanvullende voorwaarde dat er een nadere uitwerking van de van buitenaf goed 

zichtbare afwerking van het interieur en de verlichting van de fietsenberging wordt gemaakt om te beoordelen of 

deze vanwege de zichtbaarheid aan de gevraagde hoogwaardige kwaliteit voldoet. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien wordt voldaan aan de 

hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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6.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 

Ontwerp: Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5316291 (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 vervangende nieuwbouw van een basisschool. De school is op het 

binnenterrein van een carré van vierlaagse woonblokken gesitueerd. Het bouwblok is aan één de zijde van het 

Jaffahof geopend waar de hoofdtoegang naar de oorspronkelijke school is gesitueerd.  

 

Het ontwerp van de school gaat uit van een langwerpig rechthoekige vorm van twee bouwlagen met een centrale 

ruimte in het hart van het gebouw. Deze ruimte wordt van twee zijden ontsloten, aan de zijde van het Jaffahof en 

aan de zijde van het schoolplein. In de school bevinden zich vier onderwijsclusters die elk een eigen entree aan het 

schoolplein hebben. In het verlengde van het Jaffahof bestaat de school uit slechts één laag met een groen dak. 

Boven de centrale ruimte bevindt zich een groen dak met een uitsparing waar de installaties in liggen verzonken. 

Op de resterende dakvlakken liggen pv-panelen. 

 

Omdat de bouwlocatie krap is, is er gekozen voor en modulair bouwsysteem en prefabricage. Per stramien zijn 

subtiele variaties in de gevel aangebracht met bijvoorbeeld bloemkozijnen en verschillende kleuren draaiende 

delen. Het gevelmateriaal bestaat uit demontabele langwerpige panelen van betoncomposiet in aardetinten. 

 

Het schoolplein krijgt een vernieuwde toegang vanaf de Berkelstraat om daarmee ook de druk van haal- en 

brengverkeer op het Jaffahof te ontlasten. De inrichting van de aangrenzende buitenruimte en het schoolplein van 

de school is mee ontworpen. Het voorterrein aan het Jaffahof en de nieuwe toegang vanaf de Berkelstraat moeten 

in overleg met de gemeente nader uitgewerkt worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat een nieuwe duurzame school met een groene buitenruimte positief is. Een modulair 

bouwsysteem is ook voorstelbaar. Echter constateert zij dat het ontwerp niet overtuigend is en ook niet past binnen 

de criteria. Zij geeft aan dat de investering voor nieuwbouw voor het geheel van school, buitenruimte én omgeving 

een kwaliteitsimpuls zal moeten worden. In het voorliggende plan wordt dat onvoldoende bereikt. 

 

Door de vastomlijnde en beperkte ruimte op het binnenterrein is de ruimtelijke inpassing cruciaal. Het ontwerp zit 

echter zo strak ingepast in de locatie dat het aan wringt en de hoofdvorm in relatie tot de omliggende bebouwing 

niet overtuigt. De commissie vraagt ook aandacht voor de entrees. Het merendeel is aan de achterzijde bij het 

schoolplein gesitueerd, is van verschillende kwaliteit en te weinig uitnodigend. Twee entrees liggen onder de 

buitentrappen verscholen. Ook de entree aan het Jaffahof is te weinig expressief vormgegeven. Dat het gebouw ter 

plaatse van het hof maar één laag hoog is maakt de entree nog minder genereus en uitnodigend.  

 

Tevens constateert de commissie dat het fietsparkeren en de berging op het schoolplein niet overtuigend zijn 

ingepast. Zij doet de suggestie deze op samenhangende wijze onderdeel van het geheel te laten zijn. Ze merkt ook 

op dat de voorgestelde materialen, kleuren en detaillering, waaronder de kunststof kozijnen, composiet strips en 

contrastrijke kleuren, te weinig zijn afgestemd op die van de omliggende bebouwing. Tenslotte geeft de commissie 

aan dat de erfafscheiding en overgang van schoolplein naar bergingen en achtertuinen van de omliggende 

bebouwing niet in beeld zijn gebracht maar wel een onlosmakelijk deel van de opgave betreffen. 

 

De commissie vraagt om in overleg met stedenbouw de ruimtelijke inpassing te herzien, waarbij de aanbeveling 

wordt gedaan de entrees naar Jaffahof en Berkelstraat en de erfafscheidingen als integraal onderdeel van de 

ontwerpopgave te zien.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.5 Nansenplaats 4, Prins Alexander (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Fridtjof Nansenschool 

Ontwerp:  BDG Architecten Amsterdam B.V. 

Dossier:  OLO 5344667 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de sloop en nieuwbouw van een schoolgebouw langs een groene strook 

in de stempel- en strokenwijk Ommoord. De bestaande school maakt deel uit van een cluster met een 

buitenschoolse opvang en een gymzaal, die voorlopig behouden zullen blijven.  

 

Het nieuwe schoolgebouw wordt zoveel mogelijk naar het westen gesitueerd zodat er ruimte vrij wordt gehouden 

voor de groenstrook. Het gebouw bestaat uit een haaks volume, met een uitkraging op de verdieping richting de 

groenstrook en een talud met speelelementen aan de zuidzijde van het gebouw. De hoofdentree bevindt zich 

onder het uitkragende deel. Op de hoek op de noordzijde is een buitenlokaal gesitueerd. De uitkraging en de gevel 

ter plaatse van het buitenlokaal worden met een afronding voorgesteld. Het dak krijgt een terugliggend volume 

waarin de installaties worden verborgen. De bestaande techniekhut wordt verplaatst naar de zuidwestzijde van het 

kavel. 

 

De gevels kennen een opbouw van horizontale, rode metselwerkbanden net daartussen een iets terugliggende 

invulling van donkerder rood metselwerk, grote glazen vensters en panelen met nautische afbeeldingen. Ter 

plaatse van de hoofdentree worden de horizontale banden onderbroken en worden de nautische afbeeldingen 

doorgetrokken. De kozijnen worden voorgesteld in aluminium en hebben een diepe neggemaat. De dakopbouw 

krijgt een donkerrode afwerking. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie reageert positief op de ruimtelijke inpassing van het schoolgebouw in relatie tot de groenstrook. 

Echter geeft de commissie daarbij aan dat de inpassing in relatie tot de andere delen van het scholencluster met 

de buitenschoolse opvang en de gymzaal nog niet inzichtelijk is gemaakt. Ook is het onduidelijk hoe de inrichting 

van het terrein tussen deze onderdelen van het scholencluster wordt vormgegeven. De commissie vraagt om de 

buitenruimte, de looproutes en de verschillende entrees beter inzichtelijk te maken. Daarbij vraagt zij om de 

techniekhut binnen het volume van het volume van het nieuwe schoolgebouw op te nemen. 

 

De keuze voor horizontale banden in het gevelontwerp is goed passend bij de karakteristieken van de 

oorspronkelijke bebouwing in het gebied. De commissie merkt echter op dat dit thema krachtiger ingezet kan 

worden en dat de ronde hoeken hierbij niet passend zijn. Ook in de vormgeving van de gevels vraagt de commissie 

om de relatie met de verschijningsvorm van de overige twee gebouwen van het scholencluster inzichtelijk te maken 

en te versterken.  

 

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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6.6  Nabij Dwarsdijk 78-80, IJsselmonde (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  De Buitenkans: nieuwbouw 32 grondgebonden woningen 

Ontwerp:  Mix Architectuur B.V. 

Dossier:  OLO 5320727 (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 landschapsarchitect en architect presenteren gezamenlijk het voorstel voor de bouw van twee clusters van 

woningen in het Park de Twee Heuvels in IJsselmonde. De woningen worden in het noorden van het park 

gesitueerd. Beide clusters hebben een opbouw van groepen van twee of drie geschakelde woningen die rondom 

een openbaar toegankelijk hof zijn gesitueerd. Het landschap krijgt een golvend karakter met een invulling van 

bomen, grassen, bloemen en heesters. Rondom de clusters ligt een watergang, met een opening voor de toegang 

van autoverkeer. De overgang tussen het park en het terrein dat in beheer komt van de vereniging van eigenaren 

wordt gemarkeerd door een betonnen band in het maaiveld. 

 

De drielaagse woningen liggen wat verdiept in het groene landschap, met een overkragende woonruimte met 

ruime balkons op de verdieping. Een deel van de parkeerplekken worden onder de overkraging opgelost, de 

overige parkeerplekken liggen los in het landschap. De gevels hebben een materialisering van donkere houten 

latten, met een invulling van naturel gekleurde houten latten, grote glazen puien en glazen balustrades. De plint 

krijgt een afwerking van donkere steenstrips, de daken worden groen ingericht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
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- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 hoofdopzet van het plan. De clustering van de groepen woningen rondom het 

hof is een heldere opzet binnen het Park de Twee Heuvels. Ook de volume-opbouw, de verschijningsvorm en de 

materialisering van de woningen is goed passend binnen het stedelijke groengebied. Voor de verdere uitwerking 

van het plan heeft de commissie de volgende aandachtspunten: 

 

- De commissie vraagt aandacht voor de overgang van het beheersgebied van de vereniging van eigenaren tot 

het openbare park. De commissie is niet overtuigd dat de betonrand in het landschap voldoende garantie geeft 

voor de toekomst. Er moet voorkomen worden dat hier in een later stadium hekwerken zullen worden 

geplaatst. De commissie vraagt de landschapsarchitect om door middel van een landschappelijke oplossing 

een robuustere overgang te ontwerpen. 

- De commissie vraagt aandacht voor het gebruik, de detaillering en het onderhoud van de houten delen van de 

gevels, waarbij veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen dienen te hebben voor het uiterlijk.  

 

Conclusie 

In een nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van een passend materiaalgebruik en een 

zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook een voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst in latere 

instantie een advies kan worden afgegeven. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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6.7  Bramanteplein, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Berninitoren en Bramantecarré 

Ontwerp:  MIX Architectuur B.V. 

Dossier:  OLO 5285571 (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 woontoren en een appartementenblok rondom 

de Sterflats in Prins Alexander. De woontoren wordt op een nieuw houten dek in het verlengde van de bestaande 

flat geplaatst, met een parkeerkelder onder het dek. De begane grond is opengewerkt, met een entreezone en een 

programma van een combinatie van een sociale functie met horeca. Het houten dek loopt zowel binnen als buiten 

naar beneden af richting het water.  

 

De toren krijgt op de verdiepingen een gevelopzet van witte horizontale banden die met witte staanders worden 

verbonden. Dit frame krijgt een invulling van glazen puien, donkerdere aluminium vlakken, nestkasten op de 

noordgevel en pv-panelen op de overige drie gevels. De appartementen worden voorzien van inpandige balkons 

op de hoeken, waarbij de gevelbanden op de hoeken en de balustrades zijn afgerond. Het gebouw staat op forse 

kolommen in de plint, die aan de bovenzijde verbreed worden en aan de zijkanten zijn afgeschuind. De gevel 

tussen de kolommen krijgen een glazen pui-invulling.  

 

Het appartementengebouw is tussen de Sterflats aan de Michelangelostraat gesitueerd. Het terrein rondom het 

gebouw wordt heringericht met bakken met beplanting en een combinatie van bestaande en nieuwe bomen. De 

gevels kennen ook een opzet met horizontale banden, bij het appartementenblok in stucwerk en verbonden met 

stucwerk vlakken. Op de balkons lopen de witte vlakken door in bloembakken. De gevels worden ingevuld met 

glazen puien, dichte vlakken van houten verticale latten en glazen balustrades rondom de balkons op de hoeken. 

De plint krijgt een gevel van glazen vlakken tussen de witte kolommen, en een invulling met de entreelobby, één of 

meerdere maatschappelijke functies en een fietsparkeergarage. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden (Berninitoren) & Stempel en Strokenbouw (Bramantecarré) 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante Algemene 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.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

- 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. 

 

Relevante aanvullende criteria Stedelijke groengebieden (Berninitoren) 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

Verschijningsvorm 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

 

Relevante aanvullende criteria Stempel en Strokenbouw (Bramantecarré) 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

gevelelementen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

 

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

De commissie waardeert het hoge ambitieniveau van de beide voorstellen en reageert positief op de ruimtelijke 

inpassing van de verschillende volumes rondom de karakteristieke Sterflats. De commissie ziet de keuze voor de 

witte horizontale banden die onderling worden verbonden als een passende, eigentijdse vertaling van de 

karakteristieken van de oorspronkelijke bebouwing in het gebied. De pv-panelen en nestkasten zijn op zorgvuldige 

wijze verwerkt in het gevelontwerp van de toren. Hoewel de afgeronde hoeken niet voorkomen in de stempel- en 

strokenbebouwing van de wijk, is de commissie van mening dat dit voor de vrijstaande, slanke toren aan het water 

goed voorstelbaar is. De commissie geeft aan dat het hoge ambitieniveau voor beide voorstellen nog zal moeten 

worden waargemaakt in de verdere uitwerking, en heeft daarbij de volgende opmerkingen en aandachtspunten: 

 

De woontoren: 

- De commissie kan niet instemmen met het gebruik van aluminium beplating voor de horizontale banden in de 

gevel. De banden zullen te veel uiteenvallen in verschillende vlakken. Een steenachtig materiaal voor de 

horizontale belijning is juist zeer kenmerkend voor de bebouwing in de omgeving.  

- Hoewel de ronde hoeken vanuit de verschijningsvorm goed denkbaar zijn, zal nader moeten worden 

uitgewerkt hoe dit wordt doorgezet in de balustrades en hoe er wordt geanticipeerd op de latere wens van 

bewoners om deze dicht te zetten met een windscherm. 

- De commissie is nog niet overtuigt van de vormgeving van de plint in relatie tot de bovenbouw. De forse 

kolommen wijken te veel af van de elegante vormgeving van de bovenbouw. 
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- De commissie vraagt aandacht voor het onzichtbaar wegwerken van mogelijke installaties op het dak.  

 

Het appartementenblok: 

- De commissie vraagt de architect om de verdiepingshoogte van de plint te verhogen, zodat deze meer statuur 

krijgt dan de woonverdiepingen. 

- De commissie ziet graag nader toegelicht hoe het stucwerk kwalitatief goed blijft onder veroudering, vervuiling 

door weersinvloeden en beschadigingen in de plint.  

 

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.  


