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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

30 SEPTEMBER 2020 
 

 

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

en Monumenten op 30 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 

 

 

4.1  Nieuwstraat 300, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min)  13:45 

 Omschrijving:  Rotta Nova: nieuwbouw appartementengebouw 

 Ontwerp:   Frits van Dongen Architecten en Planners B.V. 

 Dossier:   OLO 5238265 (conceptaanvraag) 

 

4.2 Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen in Stadshart Hoogvliet 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OLO 5280993 (conceptaanvraag)  

 

4.3 Zwederstraat 16, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Skola: transformatie school naar appartementen  

 Ontwerp:   G.W. Aarssen Architectuur en Planvorming 

 Dossier:   OLO 5369411 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (4e commissiebespreking) (15 min)  14:30 

Omschrijving: Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein  

Ontwerp:  TomDavid Architecten 

Dossier:   OMV.20.07.00309  

 

4.5 Korte Hoogstraat 4, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

 Ontwerp:   Alsemgeest Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.20.09.00014 

 

4.6  Rosestraat 1025, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

 Ontwerp:   Marge Architekten B.V. 

 Dossier:   OLO 5319295 (conceptaanvraag) 

 

4.7 Hang 4, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min)  15:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw hotel 

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

 Dossier:   OMV.18.12.00465  
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4.1  Nieuwstraat 300, Centrum (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Rotta Nova: nieuwbouw appartementengebouw 

Ontwerp:  Frits van Dongen Architecten en Planners B.V. 

Dossier:  OLO 5238265 (conceptaanvraag) (voorheen conceptaanvraag OLO 3108561) 

 

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) 

 

Inleidend 

Op 30 september 2020 is het conceptplan voor Nieuwstraat 300 voor het eerst openbaar besproken met de 

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

geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 8 juli 2020 en 16 augustus 2017. 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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerking van de 

commissie uit het verslag van 8 juli 2020. Het plan is op twee punten gewijzigd. 

 

Ten eerste is een deel van de loggia’s vervangen door balkons. Door optimalisatie van de plattegronden worden er 

nu balkons tot de 15e in plaats van tot de 7e etage voorgesteld. De kopgevels blijven vrij van balkons, hier worden 

nog steeds loggia’s voorgesteld. De balkons krijgen aan de onderzijde ingestort metselwerk en hebben 

verschillende setbacks in de volumeopbouw die naar boven toe steeds ranker wordt. 

 

Ten tweede is de gevel van de plint verder uitgewerkt. De commissie heeft in de vorige vergadering aandacht 

gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van de hoge plint met luifel aan met name de zijde van de Hoogstraat. 

Voorgesteld wordt om de plint op de eerste verdieping aan de Hoogstraatzijde te voorzien van een horizontale 

strook vlak gedetailleerde etalage-boxen. Boven de etalageboxen ligt, verdiept, een strook met ventilatieroosters. 

De onderzijde van de balkonstrook wordt aangelicht door led-armaturen op de bovenzijde van de etalageboxen. De 

puien van de plint op begane grondniveau, onder de etalageboxen, zijn juist sterk geprofileerd met verticale houten 

stijlen. Op de bakstenen penanten worden haakse reclames 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.  
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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. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat er goed is gereageerd op de vorige opmerkingen. Door het introduceren van de 

etalageboxen krijgt de hoge plint aan de Hoogstraat een verfijning en plasticiteit die zich op overtuigende wijze 

verhoudt tot de lagere bebouwing aan de overzijde. Ook acht de commissie het toevoegen van de balkons als 

intermediair tussen de grote schaal van het gebouw en de kleine korrel van de individuele woning een goed 

voorstel. De commissie ziet deze verfijning en ambitie, die essentieel is voor het goed laten landen van het gebouw 

in zijn context, dan ook graag waargemaakt in de nadere uitwerking. 

 

Conclusie 

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

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

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  

 

De volgende aspecten zullen bij een aanvraag omgevingsvergunning van nadere welstandstoetsing zijn: 

- De inrichting van het daklandschap en de inpassing van de dakinstallaties 

- De bemonstering van de beeldbepalende gevelmaterialen 

- Een reclameplan voor het gebouw 

- De bemonstering van het glas in de plint (om de transparantie en spiegeling te kunnen beoordelen) 
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4.2  Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouwappartementen in Stadshart Hoogvliet 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OLO 5280993 (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 woon-zorgcomplex dat bestaat uit een plint met 

daarop twee haaks ten opzichte van elkaar gepositioneerde woongebouwen van vijftien lagen hoog. Het plan is de 

eerste fase van de (her)ontwikkeling van de strip tussen de Middenbaan-Noord en de Aveling.  

 

Het plan grenst aan één zijde aan het nieuwe in te richten plein op de Middenbaan-Noord. Ook de entree van één 

van de woongebouwen en de inrit van de parkeergarage zijn aan het plein gesitueerd. Voor meer differentiatie is 

een deel van de plintgevel aan het plein als een apart bouwdeel vormgegeven. Hier bevindt zich programma ten 

behoeve van ouderen en zorg. Dit bouwdeel van vier lagen heeft een witte metselwerk gevel met donkere kozijnen 

en een terugliggende vijfde laag met een groene gevel.  

 

Tussen de eerste en tweede fase van de ontwikkeling is een langzaam verkeersroute van de Aveling naar de 

Middenbaan-Noord geprojecteerd. Om deze verbinding te activeren zijn hier de entree naar het tweede 

woongebouw en de woonkamer van een zorgfunctie aan gesitueerd.  

 

Aan de zijde aan de Aveling wordt een zachte gevel voorgesteld om aan te sluiten op de groene omzoming van het 

stadshart. Een groen talud wordt tegen de gevel van de fietsenbergingen en parkeergarage aangezet. Voor de 

open delen van de gevel van de garage wordt een te begroeien scherm voorgesteld.  

De gevels van de woongebouwen worden voorgesteld met een weefgevel van horizontale banden van glad 

metselwerk met daartussen verdiepingshoge kozijnen en vlakken verbijzonderd metselwerk. Aan de lange zijden 

van de woongebouwen bevinden zich de woningen met balkons. Op de korte zijden hebben de woningen een 

loggia. Met banden van gekleurd glas wordt de horizontale belijning van de metselwerk banden in de balkons 

voortgezet. 

 

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. 

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

omliggende bebouwing.  
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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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de orthogonale invulling van de strip met daarin haaks op elkaar staande schijven of 

torens op een plint voorstelbaar is. Echter merkt zij op dat dit plandeel zich niet op overtuigende wijze voegt in de 

omgeving. Zij constateert dat de maat en schaal van het geheel niet klopt, onder andere doordat de 

woongebouwen geen schijf, maar ook geen toren zijn. De rankheid die kenmerkend is voor een toren of schijf 

ontbreekt. De hoofdvorm van het geheel is daardoor te weinig elegant en sluit onvoldoende aan op de maat en 

schaal van het modernistische stadsbeeld van de omgeving. 

 

Ook wordt opgemerkt dat de begane grondgevel aan de Aveling van onvoldoende kwaliteit is om op overtuigende 

wijze aan te sluiten op de groene omzoming van het stadshart. Door alle fietsenbergingen en de parkeergarage 

aan deze zijde te situeren mist deze gevel de bij de situatie passende openheid en expressiviteit. Tenslotte geeft 

de commissie aan dat de kleuren te weinig terughoudend zijn en niet goed aansluiten op de omgeving. Voorkomen 

moet worden dat de woongebouwen te somber worden.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een 

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.3  Zwederstraat 16, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Skola: transformatie school naar appartementen 

Ontwerp:  G.W. Aarssen Architectuur en Planvorming 

Dossier:  OLO 5369411 (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 de herbestemming van een voormalige school naar elf appartementen. De school dateert 

uit de vroeg twintigste eeuw en is een klassiek voorbeeld van de scholen uit die tijd. De school is gesitueerd op een 

binnenterrein en grenst aan een openbaar speelterrein. De appartementen komen in de voormalige klaslokalen en 

krijgen een entresol. De gang en de facilitaire zone tegenover de klaslokalen worden bij het appartement 

betrokken. Hier komen de entree, het slaapvertrek en de ondersteunende functies. Voor de verticale ontsluiting 

wordt het bestaande trappenhuis gebruikt. De horizontale ontsluiting komt uitpandig via een te maken galerij op de 

verdiepingen.  

 

Vanaf de begane grond komen nieuwe gevelopeningen met daarin de entreepuien. De vensters waar de te maken 

entresol op aansluit krijgen een nieuwe indeling om de achterliggende vertrekken te voorzien van een te openen 

raam. Op het dak komen opbouwen voor toegang naar het te maken dakterras. Het resterende dakvlak wordt 

ingericht als een klimaatdak.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier / Beeldbepalend pand  met dubbelbestemming ‘cultuurhistorie waarde 2’ 

 

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 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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.  

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

De commissie acht het vanuit de structuur van de school goed mogelijk deze te herbestemmen naar wonen. Zij is 

op basis van het fotomateriaal onder de indruk van het nog gave ex- en interieur van de school en geeft aan daar 

zorgvuldig mee om te gaan.  

 

Hoewel de appartementen zijn afgestemd op de structuur van de lokalen signaleert de commissie dat de 

bestaande logistiek en de karakteristieken van de school nog onvoldoende worden benut. De commissie doet de 

oproep de appartementen vanuit de kernwaarden van de school in te passen door de sobere gevelopzet te 

respecteren en de ruimtelijke structuur en de bijzondere afwerking als meerwaarde in te zetten bij de 

herbestemming. Het huidige planvoorstel komt hier nog niet aan tegemoet.  

 

De commissie merkt op dat de keuze voor een galerijontsluiting oneigenlijk is aan de logistieke opzet van het 

gebouw en samen met de nieuwe gevelopeningen een verstoring zijn voor het gevelbeeld. De beoogde nieuwe 

indeling van de vensters waar een entresol is voorzien is eveneens niet passend. Het contrast met de bestaande 

en te behouden vensters is te groot waardoor het evenwicht van een serie gelijke vensters uit balans raakt. Bij de 

dakopbouwen wordt in schaal, maat en uitwerking de relatie met de bestaande architectonische eenheid gemist.  

 

De commissie is vooralsnog niet positief en vraagt bij een aangepast voorstel voor de herbestemming rekening te 

houden met de bestaande kwaliteiten van het gebouw.  

  

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.4  Zuidplein 60, Hart van Zuid, Charlois (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Winkelcentrum Zuidplein 

Ontwerp: TomDavid Architecten 

Dossier:  OMV.20.07.00309 (voorheen conceptaanvraag OLO 5210389)  

 

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 

Het planvoorstel voor de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein is meerdere malen besproken in de 

commissievergadering en ligt als aangepast voorstel opnieuw voor. Naar aanleiding van de opmerkingen uit het 

verslag van 16 september 2020 is de samenhang tussen de delen van gevel versterkt en een gelijkwaardigheid in 

de architectonische ambitie van de verschillende gevelcomponenten aangebracht. Dit is gedaan door de luifel en 

de dakopbouwen in kleur en materiaal gelijk te maken aan de tweede linie van het middendeel van de lange 

gevelwand.  

 

De beoogde grafiek in de tweede linie dat bestaat uit beeldmerken van filialen die in het winkelcentrum komen is 

verder uitgewerkt en meer onderdeel gemaakt van de architectuur. Ter versterking van de samenhang tussen het 

middendeel van de gevel en de begane grond wordt de kleuropzet van het middendeel naar beneden toe 

doorgezet. Tevens wordt de thematiek van open versus gesloten in het middendeel voortgezet in een serie van 

repeterende stijlen op de begane grond. Bij beide verdiepingen zal in de nachtsituatie de tweede linie spreken. In 

het middendeel is het de grafiek in de tweede linie die oplicht en bij de begane grond zal het licht vanuit de 

parkeergarage door een voile van stijlen schemeren.   

 

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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie is positief over de ontwerpslag die is gemaakt. De gevelcompositie is in samenhang versterkt en de 

ambitie in de architectonische kwaliteit tussen de geveldelen is gelijkwaardig van niveau geworden. Het resulteert 

in een overtuigende architectonische eenheid.  Dat de reclame tot onderdeel van de architectuur wordt gemaakt 

door de beeldmerken van de filialen te abstraheren tot een grafische monochrome tekening wordt door de 

commissie gewaardeerd. Dit vraagt echter wel om een overeenkomst met de toekomstige huurders waarin de 

esthetische vorm wordt vastgelegd, zodat de architectonische eenheid en de beeldtaal van het gebouw 

gewaarborgd blijven. Het voorstel tot een grafische klok in de tweede linie van de coulissengevel met een 

vergelijkbare techniek van de beeldmerken wordt door de commissie ondersteund.  

 

De commissie geeft aan dat de getoonde principe detaillering haar vertrouwen geeft in een hoogwaardige en 

zorgvuldige technische uitwerking van de architectonische opzet, maar dat zij als voorwaarde een nader te 

beoordelen mock-up van een representatief geveldeel aan haar advies verbindt. 

 

Conclusie 

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

hierboven gestelde voorwaarde. 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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4.5  Korte Hoogstraat 4, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

Ontwerp:  Alsemgeest Design & Build B.V. 

Dossier:  OMV.20.09.00014 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een voorstel voor de transformatie van een tweelaags winkelpand met de toevoeging van 

vijf lagen appartementen. De bestaande winkel maakt deel uit van een ensemble van gebouwen rondom de 

Steigersgracht, waarbij alle overige gebouwen van het ensemble zijn beschermd als gemeentelijk monument. De 

bestaande winkel is een verlengde van de tweelaagse winkelstrip onder de RVS-flat en staat direct tegen het Peek 

en Cloppenburg gebouw.  

 

De nieuwe tweelaagse winkelplint wordt in het verlengde van de bestaande winkelplint doorgezet. De 

woningverdiepingen zijn voorzien van een erker en een balkon die de knik in de straat volgen in hetzelfde 

gevelvlak als het Peek en Cloppenburg gebouw. Het volume steekt ver boven het Peek en Cloppenburg gebouw 

uit en wordt tegen de bestaande afgedichte raamopeningen van het monument geplaatst. De hoofdentree voor de 

appartementen bevindt zich aan de achterzijde aan de gracht en ligt verdiept ten opzichte van het overhellende 

volume. 

 

De winkelgevel aan de Korte Hoogstraat krijgt een dubbelhoge glazen pui met een luifel in het midden. De 

woninggevels hebben een opzet van gevelbeplating met een horizontale belijning van lekdorpels, met verticale 

stroken van raamopeningen, balkons en erkers. Het gebouw heeft een gevelbeëindiging van een ver naar buiten 

kragende dakrand van aluminium zetwerk en beplating aan de onderzijde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 zij het bouwplan toetst aan de bovengenoemde welstandscriteria, en daarnaast de taak 

heeft de historische waarde van de monumentale bebouwing in Rotterdam te beschermen. In het hoofdstuk 

Welstandstoetsing bij Monumenten uit de Welstandsnota (pag. 23) wordt het volgende omschreven: ‘Bij ingrepen 

aan panden aan weerszijden van een monument of deel uitmakend van dezelfde architectonische eenheid, wordt 

een hoge architectonische kwaliteit vereist, gericht op het in zijn waarde laten of brengen van het monument.’ 

 

De commissie reageert negatief op het voorliggende planvoorstel, aangezien de voorgestelde ruimtelijke inpassing 

in strijd is met de geldende welstandscriteria. Het bouwinitiatief is in maat en schaal onvoldoende afgestemd op de 

omliggende bebouwing en verstoort de bestaande stedenbouwkundige structuur langs de Korte Hoogstraat.  

 

Daarnaast worden de monumentale waarden van de omliggende bebouwing te ver aangetast. Het voorgestelde 

volume is een zeer forse inbreuk op de belevingswaarde van beide aangrenzende monumenten. Het volume 

ontkent de positie die het inneemt in het ensemble als verbindingsstuk tussen de twee monumenten. Het voorstel 

houdt geen rekening met het zichtbaar houden van de terugliggende RVS-flat. Het alzijdige karakter van het Peek 

en Cloppenburg gebouw, die de kruising van twee zeer belangrijke winkelstraten in het centrum van Rotterdam 

markeert, wordt volledig ontkent.  

 

Conclusie 

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

bestuur.  
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4.6  Rosestraat 1025, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

Ontwerp:  Marge Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5319295 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de sloop van een bestaand kantoorgebouw en de nieuwbouw van een 

appartementengebouw, op een locatie grenzend aan het treinstation Rotterdam Zuid. Het voorstel maakt deel uit 

van een bouwblok met diverse doorgangen tot een openbare binnentuin. Het nieuwe volume volgt de rooilijnen van 

het kavel en bestaat uit een zeslaags volume met twee torens van verschillende hoogtes op de hoeken. De 

bovenste verdiepingen van de torens krijgen diverse setbacks. 

 

De appartementen hebben de hoofentrees op de koppen van het gebouw. De plint krijgt verder een invulling met 

een openbare fietsenstalling aan de zijde van het station, commerciële ruimtes en woningen aan de 

Stoomtramweg en overdekt parkeren voor de auto aan de zijde van de openbare tuin. Deze parkeergarage wordt 

afgedekt met een gemeenschappelijke tuin waar drie losstaande studio’s zijn geplaatst die een afwijkende vorm 

kennen en over de dakrand hellen. Het overige parkeren wordt in een pareerkelder en aan de Stoomtramweg 

opgelost.  

 

De gevels zijn opgebouwd uit roodkleurig metselwerk met ruimte gevelopeningen en halfverdiepte balkons met een 

glazen balustrade. Een deel van de gevelopeningen wordt voorzien van aluminium beplating, evenals de 

binnenzijde van de halfverdiepte balkons. Op een aantal plekken loopt de gevelstructuur van de torens door in de 

plint, op andere plekken in de gevels wordt gekozen voor het tegenovergestelde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 
Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

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

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan niet akkoord te gaan met de ruimtelijke inpassing en de verschijningsvorm van het 

voorstel. Het gekozen programma is te overladen wat zich toont in verschillende aspecten van het gebouwconcept. 

De massaopbouw sluit onvoldoende aan bij het bestaande bouwblok waar het deel van uitmaakt en het volume 

overschaduwd de omliggende bebouwing. Daarnaast wordt er te veel druk op de begane grond gelegd, wat zich uit 

in een invulling van een grote hoeveelheid aan stallingsruimte en een parkeergarage. Hiermee wordt de begane 

grondgevel aan het openbare binnengebied te veel een achterkant, wat niet wordt ondervangen door de 

toevoeging van de overkragende studio’s op de verdieping.  

 

Daarnaast is de vormgeving van de gevels nog niet consequent uitgewerkt. Het is onduidelijk of er wordt gekozen 

voor een monoliet geheel, twee torens op de hoeken met een tussenlid of een basement met daarop de torens. De 

commissie vraagt de architect om het gevelconcept helderder te krijgen en daarbij te kiezen voor een passende 

aansluiting op het bestaande bouwblok waar het planvoorstel deel van uitmaakt. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.7  Hang 4, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw hotel 

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

Dossier:  OMV.18.12.00465 

 

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 voorstel voor de bouw van een hotel en een hostel langs de kade aan de 

Steigersgracht, in reactie op de opmerkingen uit het welstandsverslag van 20 maart 2019. De massaopbouw is 

aangepast naar een basement en een bovenbouw, waarbij het basement in verschijningsvorm is onderverdeeld in 

twee type gebouwen. Het linkerdeel heeft een gevelstructuur van betonnen horizontale vloerbanden, metselwerk 

penanten en een invulling van glas met geperforeerde metalen panelen. Het andere deel bestaat krijgt een 

metselwerk gridstructuur met een dieperliggende invulling van metselwerk, grote glasvlakken en franse balkons. 

De gebouwen krijgen horecafuncties in de plint en een zichtbare doorgang tussen de Hang en de achterzijde van 

het gebouw.  

 

De bovenbouw wordt voorgesteld als een lichter, glazen volume met een verspringende verdeling in de kozijnen. 

Ter plaatse van de achterliggende vloeren en wanden wordt geëmailleerd glas in de binnenspouw voorgesteld. De 

verdeling in de gevel loopt door in de kopse gevels. De architect geeft aan nog te onderzoeken of hier geëmailleerd 

glas of een lichtgekleurde gevelbeplating wordt toegepast. De onderste laag van de bovenbouw wordt donkerder 

uitgevoerd om een knip te maken tussen het bovenste volume en het basement.  

 

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, tribu ne, 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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

en de nabespreking  

De commissie reageert positief op het aangepaste gebouwconcept. De onderverdeling in een basement als 

Rotterdamse laag in steenachtig materiaal en een abstracter vormgegeven bovenliggend volume is een passende 

invulling op de locatie, gezien vanuit het gegeven dat het bestemmingsplan deze ruimte biedt.  

 

De commissie geeft aan dat het voorstel valt of staat met een zorgvuldige uitwerking, en kan daarbij nog niet 

instemmen met de vormgeving van de bovenbouw. De commissie geeft aan dat de kopgevels dezelfde kwaliteit en 

uitstraling als de langsgevels dienen te krijgen, zodat er een abstract en alzijdig volume boven de Rotterdamse 

laag ontstaat. Daarnaast zal het volume zich meer los moeten maken van de onderbouw, bijvoorbeeld door de 

onderste laag van de bovenbouw verder terug te leggen en afwijkend te materialiseren. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog deels strijdig is met de criteria. Verder dient het 

plan op detailniveau verder gecomplementeerd te worden. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief 

op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 


