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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

28 OKTOBER 2020 
 

 

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

en Monumenten op 28 oktober 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 (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos 

 

 

4.1  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 592, Overschie (1e commissiebespreking) (25 min) 12:10 

 Omschrijving:  Park 16 Hoven ‘Reijsendaal’; Nieuwbouw 85 woningen in 2 appartementenblokken  

en 76 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   Orange Architects B.V. / Geurst & Schulze Architekten B.V. 

 Dossier:   OLO 5439443 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Duivenvoordestraat 136, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min)  12:35 

 Omschrijving:  Transformatie politiebureau naar appartementen 

 Ontwerp:   TBO Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.20.04.00057 

 

4.3  Westblaak 230, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 12:50 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

 Ontwerp:   Barcode Architects B.V. 

 Dossier:   OLO 5532871 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Larikslaan 182, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Aanbouw kerk 

 Ontwerp:   SMnL Architecten 

 Dossier:   OLO 5365031 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Ringvaartweg 146, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min)  13:20 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

 Ontwerp:   Joost Boshuizen Architectuur 

 Dossier:   OLO 5369111 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Groene Hilledijk 301, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Zuiderhof; nieuwbouw kopblok  

 Ontwerp:   Architektenkombinatie Bos Hofman B.V. 

 Dossier:   OMV.20.07.00614  

 

4.7 Hang 4, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min)  13:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw hotel 

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

 Dossier:   OMV.18.12.00465 
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4.8  Nassaukade, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OLO 5297699 (conceptaanvraag) 

 

4.9  Burghsluissingel, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Valckensteyn Pendrecht 

 Ontwerp:   Powerhouse Company 

 Dossier:   OLO 5539757 (conceptaanvraag) 
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4.1  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 592, Overschie (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Park 16 Hoven ‘Reijsendaal’; Nieuwbouw 85 woningen in 2 appartementenblokken  

en 76 eengezinswoningen 

Ontwerp:  Orange Architects B.V. / Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5439443 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Inleidend 

Het conceptplan is een gezamenlijk ontwerp van twee architectenbureaus. Ieder bureau presenteert zijn deel van 

het plan na een algemene toelichting. Het plan bevindt zich nog in de schetsontwerp fase. Er is om een vroeg 

vooroverleg met de commissie gevraagd omdat enkele plandelen niet helemaal passen binnen de strakke kaders 

van het bestemmingsplan. De focus van de presentatie aan de commissie ligt daarom voornamelijk op de 

voorgestelde volumes en kapvormen. De materialen, de verbijzonderingen in metselwerk of kozijnvormen volgt in 

een later stadium. 

 

Omschrijving van het plan 

De architecten presenteren het voorstel voor de nieuwbouw van woningen in Park Zestienhoven. Het betreft een 

vervolgfase van de ontwikkeling van laanbebouwing met eengezinswoningen en appartementen zoals al eerder is 

gerealiseerd aan de overzijde van de Van der Duijn van Maasdamweg. De eengezinswoningen zijn verkaveld in 

afwisselende laanvilla’s, bestaande uit twee, drie of vier woningen-onder-één-kap. Aan het begin en in midden zijn 

twee kleine appartementen gebouwtjes gesitueerd. Om de gewenste diversiteit nog te versterken zijn de rooilijnen 

verspringend. De laanvilla’s presenteren zich als grote landhuizen met een kap waardoor de individuele woning 

minder afleesbaar is. De appartementengebouwen zijn plat afgedekt en wijken in de verdere vormgeving af van de 

laanvilla’s. Een deel van de woningen bevindt zich aan de Reijsendaal. Deze zijn qua opzet en volumeopbouw 

familie van de woningen aan de Van der Duijn van Maasdamweg, maar zijn informeler van karakter doordat er 

veranda’s over de volle breedte van de gebouwen worden voorgesteld. 

 

De laanvilla’s van Geurst & Schulze architecten worden opgebouwd uit twee of drie woningen van twee lagen en 

een kap. De kap van één woning is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de kap van de naastgelegen woning 

en de nokken zijn met elkaar verbonden. De blokjes van vier woningen worden samengesteld uit twee blokjes van 

twee woningen die tegen elkaar zijn gezet waarbij de rooilijn iets verspringt. Door het toevoegen van grote 

dakkapellen ontstaat een afwisselend daklandschap. De entrees van ten minste twee woningen per blokje 

bevinden zich aan de zijkanten van het blok.  

 

Het appartementengebouw van Geurst & Schulze architecten bestaat uit vijf beneden- en bovenwoningen. De 

bovenwoningen hebben grote terrassen aan de straatzijde (zuid) en de benedenwoningen diepe achtertuinen. De 

parkeerplaatsen zijn gesitueerd onder een brede luifel die ook de entrees van de bovenwoningen markeert. Om 

binnen het bouwvlak de parkeerplaatsen te realiseren volgt nog een nadere afstemming met stedenbouw plaats 

over de exacte positionering van het gebouw. 

 

Bij de laanvilla’s van Orange Architects wordt voorgesteld de kap als bindend element over de diagonaal van de 

blokjes woningen te leggen waardoor dynamische sculpturale volumes ontstaan. De hoge plint is gedifferentieerd 

met erkers, baywindows en kaders. De voordeuren zijn zo veel mogelijk aan de zijkanten gepositioneerd. Om het 

monolithische karakter te versterken wordt voorgesteld de blokjes uit te voeren in metselwerk en kap in dezelfde 

kleur. Door de diagonale kapvorm overschrijdt op enkele plekken de verdiepingshoogte van de derde laag de 
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maximumhoogte van vier meter. De maximale hoogte van het totale volume blijft echter wel binnen de twaalf 

meter. 

 

Het appartementenblok van Orange architects bevindt zich op de hoek in de knik van de Van der Duijn van 

Maasdamweg. Per verdieping bevindt zich één appartement met de buitenruimte op het park georiënteerd. De 

balkons hebben op iedere verdieping een iets verspringend verloop met sterke horizontale belijning waardoor ook 

hier een dynamisch volume wordt gecreëerd. Het parkeren bevindt zich onder het gebouw. Het gebouw en het 

parkeren past ruim binnen het bouwvlak. Om deze reden wordt voorgesteld de vijfde laag niet met een setback uit 

te voeren zoals gevraagd in het bestemmingsplan. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante criteria 

- De positie en de architectonische uitstraling van de bebouwing moeten het chique en groene karakter van 

Park Zestienhoven ondersteunen. 

- Gebouwen en bouwwerken zijn ontworpen met aandacht voor hun relatie tot de openbare ruimte. 

- De architectuur is ‘van deze tijd’. 

- Gebouwen hebben een menselijk maat en schaal en een representatief karakter. 

- Gebouwen drukken de behoefte aan individuele woonwensen en expressie uit, zonder dat het geheel in 

losse fragmenten uiteenvalt. 

- Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen het ontwerpconcept. 

- Materialisatie, detaillering en kleurgebruik zijn zodanig toegepast dat veroudering en weertype geen 

negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, 

werking van zonlicht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van 

materialen die bij veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- PVC regenpijpen aan de openbare zijde van het gebouw zijn niet toegestaan. 

- Alle bebouwing heeft een representatief karakter. 

- Laanvilla’s zijn zo op de kavels gepositioneerd dat er voldoende doorzichten zijn naar het achterliggend 

gebied; ze vormen nooit een aaneengesloten wand. 

- Laanvilla’s hebben een statige en robuuste uitstraling. Ze zijn fors van volume. 

- Een laanvilla heeft een duidelijke hoofdvorm met een duidelijke gevelopbouw. De villa oogt als één woning 

met een plat dak of een kap. 

- Aanbouwen, uitbouwen en dakkapellen zijn alleen toegestaan als ze ondergeschikt zijn aan en in 

samenhang zijn met het hoofdgebouw. 

- De entrees van de verschillende woningen in een laanvilla moeten zo zijn gepositioneerd en vormgegeven 

dat ze niet leiden tot telbaarheid van de woningen in een laanvilla. 

- Laanvilla’s zijn op de Van der Duijn van Maasdamweg georiënteerd. Voorgevels zijn open van karakter. 

- Tussen de laanvilla’s bestaat samenhang, die wordt verkregen door afstemming van materiaal- en 

kleurgebruik en herhaling van architectonische elementen. 

- Binnen het ensemble heeft elke laanvilla heeft een eigen identiteit en is als zodanig herkenbaar. 

- De erfafscheiding wordt zo min mogelijk onderbroken door paden en inritten. 

- De parklaanvilla’s zijn als architectonische eenheid herkenbaar. 

- De detaillering, het materiaal- en het kleurgebruik van de bebouwing moeten de representatieve uitstraling 

van de gebouwen versterken. 

- Alle bebouwing bestaat uit baksteen; de kleur van de baksteen moet worden gekozen uit een kleurenpalet, 

dat bestaat uit de kleuren rood, bruin en antraciet. 

- Ramen zijn verticaal van vorm en niet hoger dan 1 verdieping. Toepassing van kunststof kozijnen is niet 

toegestaan; kozijnen dienen van (hard)hout te zijn. Voor schuine daken geldt dat deze met keramische 

pannen bedekt moeten zijn. 

-    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. 

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor het plan. De benoemde afwijkingen ten opzichte van het 

bestemmingsplan zijn welstandshalve goed voorstelbaar mits de kwaliteit van het plan hoog blijft en de getoonde 

ambitie wordt waargemaakt. De commissie geeft aan dat het verbinden van de nokken en daken goed uitpakt. Wel 

merkt zij op dat bij de vier-onder-een-kap woningen van Geurst & Schulze door de verspringende rooilijn ook de 

noklijn wordt onderbroken. Zij vraagt de architect om ook hier de dakvorm en nok tot een geheel te maken 

waardoor de individuele woningen nog minder afleesbaar zijn. Daarnaast vraagt de commissie om te verkennen of 

met een iets herschikte verdeling van kavels over de twee ontwerpbureaus de in dakvormen getoonde samenhang 

binnen reeksen woningen van Orange Architects daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

 

De commissie is nieuwsgierig naar de verdere uitwerking van gevels, kleuren en materialisering. Zij doet de 

suggestie de woningontwerpen van de twee ontwerpbureaus meer familie van elkaar te maken door kleur en 

materiaal. De commissie merkt op dat in de verkaveling twee blokjes als uitzondering zijn aangemerkt maar niet 

verder zijn uitgewerkt. Ook vraagt de commissie aandacht voor de parkeeroplossing in het plan voor het 

appartementengebouw van Geurst & Schulze architecten, en pleit voor een parkeeroplossing die een integraal 

onderdeel van de architectuur wordt. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De verdere uitwerking wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. 
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4.2  Duivenvoordestraat 136, Delfshaven (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie politiebureau naar appartementen 

Ontwerp:  TBO Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.20.04.00057 (voorheen conceptaanvraag OLO 4458069) 

 

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) 

 

Inleidend  

Op 30 oktober 2019 is het conceptplan voor de Duivenvoordestraat 136 voor het eerst tijdens de openbare 

vergadering gepresenteerd aan de commissie. Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie is het plan 

aangepast, verder uitgewerkt en ingediend als aanvraag omgevingsvergunning. Dit aangepaste plan is in de 

commissievergadering van 14 oktober 2020 besproken in het interne overleg tussen het secretariaat en de 

commissie. Naar aanleiding van nieuwe vragen en opmerkingen van de commissie is een wederom gewijzigd plan 

in de openbare vergadering aan de commissie gepresenteerd. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert het gewijzigde plan voor de transformatie van het voormalig politiebureau naar woningen, 

waarbij wordt ingegaan op de opmerkingen van de commissie. De plint is verhoogd tot ongeveer tachtig centimeter 

boven maaiveld voor een meer robuuste overgang tussen de woningen en de straat. Op de begane grond zijn de 

grote openingen zoals de poort naar het Dierenlandje, de hoofdentree en het grote raam rechts van de entree 

geaccentueerd en verbijzonderd met een wit kader. De nieuwe verticale kozijnen in het middendeel zijn wit om aan 

te sluiten op de omgeving. Het keimwerk van de voorgevel is iets donkerder gemaakt. De daklijsten zijn vergroot 

voor meer plasticiteit in de gevel en meer contrast tussen metselwerk en de in zink voorgestelde opbouw. De als 

kap uitgevoerde en met zink met felsnaden beklede opbouw heeft een verticaal schild om goed aan te kunnen 

sluiten op het voorgevel metselwerk.  

 

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 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- 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.  
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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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan flink is verbeterd en er goed is gereageerd op de meeste opmerkingen die zij 

heeft gemaakt. De commissie merkt echter op dat de aansluiting van de zinken opbouw op de bestaande 

straatgevel nog niet overtuigt. Doordat het grid van de raamopeningen van het metselwerk middendeel is 

doorgezet in de nieuwe opbouw ontstaat een complexe aansluiting van bestaand metselwerk met een nieuw 

kozijn, een zinken gevel en elkaar rakende dakranden. De commissie vraagt de architect het plan op dit punt nog 

aan te passen waarbij de aansluiting als een driedimensionale ontwerpopgave zal moeten worden benaderd. De 

suggestie wordt gedaan de verschillende elementen meer uit elkaar te halen waardoor de aansluitingen 

consequent en overzichtelijker worden. 

 

Conclusie 

Het plan dient op één punt te worden aangepast en op detailniveau verder gecomplementeerd te worden. De 

commissie heeft aangegeven het geheel verder te beoordelen wanneer bovenstaande vraag is verwerkt en de 

gehele aanvraag compleet is. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie 

mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het 

plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.3  Westblaak 230, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

Ontwerp:  Barcode Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5532871 (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 herontwikkeling van het bestaande kantoorgebouw Westblaak 230. 

Het voorstel bevindt zich in de conceptfase waarbij drie verschillende opties worden getoond. Het bestaande 

gebouw is geanalyseerd om kenmerken inzichtelijk te maken en te behouden of vertalen in een nieuw ontwerp.  

In alle drie de opties wordt voorgesteld uit te gaan van het behoud van het grootste deel van het bestaande 

gebouw. Een extra volume wordt toegevoegd in de vorm van een toren van zeventig meter die ten opzichte van de 

bestaande gevel aan de Westblaak naar achteren is geplaatst.  

 

De eerste gaat uit van behoud van de bestaande gevels met daarboven een alzijdige woontoren met een gridgevel 

van gestapelde doosjes. In de tweede optie vouwt een nieuwe huid zich om het bestaande gebouw en de toren. 

Horizontale lijnen en plasticiteit resulteren in een geheel nieuwe verschijningsvorm. Het gebouw richt zich met een 

meer opengewerkte gevel prominent naar de Westblaak. Het splitlevel van de kop van het gebouw wordt extra 

visueel benadrukt door de uitstekende vloerranden. Aan de Eendrachtsweg vouwen deze horizontale vloerranden 

zich verticaal omhoog waardoor er om en om gesloten en open gevels ontstaan. Het dak van het bestaande 

gebouw wordt ingericht als nieuwe groene verblijfsruimte met lange trappen om op het hoger gelegen bouwdeel 

aan de singel te komen. De plint van het gebouw wordt meer geopend en gereactiveerd met commerciële functies. 

Uit historische afbeeldingen blijkt dat de bedoeling was het opgetilde terras aan de Eendrachtsweg direct vanaf 

openbaar gebied via een trap te ontsluiten. Voorgesteld wordt om dat te realiseren. In de laatste optie wordt 

voorgesteld een groter deel van het bestaande gebouw af te breken zodat de toren met een eigen nieuwe gevel 

landt in de Rotterdamse laag aan de Westblaak. Deze optie is niet verder uitgewerkt. Voorafgaand aan de verdere 

uitwerking wordt de commissie gevraagd of en zo ja welke van de gepresenteerde opties het best voorstelbaar is. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Beschermd Stadsgezicht Waterproject, cultuurhistorisch 

waardevol object) 

 

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.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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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. 

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

De commissie waardeert dat er verschillende varianten zijn onderzocht, met een zoektocht hoe om te gaan en 

voort te bouwen op het bestaande gebouw. De volumeopbouw met een naar achteren geplaatste toren is vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt voorstelbaar. De commissie benadrukt het belang van de Westblaak in de stad en de 

kenmerkende grote gebouwen die de wanden vormen. De gebouwen zijn karakteristiek voor een historisch 

waardevolle, maar nog onderbelichte tijdslaag die in een snel tempo aan het verdwijnen is. De commissie geeft 

daarom aan dat er met respect met het bestaande gebouw omgegaan dient te worden.  

 

De commissie acht de eerste optie, het behoud van de bestaande gevels met daarboven een alzijdige woontoren, 

goed voorstelbaar. Daarbij merkt zij op dat de alzijdigheid van de toren passend is maar dat er meer relatie moet 

worden gezocht met het bestaande gebouw. Ook vraagt zij aandacht voor de plintgevel aan de Eendrachtsstraat 

die niet te gesloten moet worden. 

 

Voor de tweede optie geeft de commissie aan dat de uitwerking niet overtuigt. Er blijft te weinig over van de 

kenmerken van het bestaande gebouw. Het voor het gebouw kenmerkende robuuste aanzien is verdwenen. Ook 

de alzijdigheid van het kantoorgebouw, met een prominente opgetilde kop aan de in beschermd stadsgezicht 

gelegen Westersingel, gaat verloren. De gevel aan de Westersingel wordt door de vele dichte delen te veel een 

zijgevel van een gebouw dat zich richt op de Westblaak. Ook voor de derde optie wordt aangeven dat deze 

onvoldoende rekening houdt met het cultuurhistorisch waardevolle gebouw. 

  

De commissie vraagt de architect een stap terug te doen om tot de juiste uitgangspunten voor het ontwerp te 

komen. Zij geeft het dringende advies een cultuurhistorisch onderzoek te laten doen. Dit is noodzakelijk om de 

kernkwaliteiten van dit krachtige en alzijdige gebouw en de relatie met haar omgeving te benoemen. Het 

onderzoek dient te inspireren en zal de basis moeten vormen voor de uitgangspunten van het ontwerp. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en aanbevelingen. Zij ziet de architect 

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

overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.4  Larikslaan 182, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Aanbouw kerk 

Ontwerp:  SMnL Architecten 

Dossier:  OLO 5365031 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor een aanbouw aan de beeldbepalende Pauluskerk die in het 

bestemmingsplan is aangemerkt als cultuurhistorie waarde 2. Het voorstel betreft een aanvulling op het bestaande 

programma door middel van een ontmoetingsruimte en meerdere ondersteunende functies. Er worden twee 

volumevoorstellen gedaan die beide uitgaan van het vrijhouden van het hof door de uitbreiding zoveel mogelijk 

richting vuurpijlstraat te positioneren. In beide voorstellen komt een volume langs de langsbeuk van de kerk en 

haaks erop de verbinding met het te maken volume richting Vuurpijlstraat.   

 

Het verschil tussen de volumestudies is de ontmoetingsruimte die in het tweede model voor de gevelwand van de 

kerk komt te liggen, en in het eerste model ernaast. Het laatstgenoemde volume ligt wel meer naar voren ten 

opzichte van de kerk. Daarnaast gaat het eerste model analoog aan de kap van de kerk uit van een zadeldak voor 

de verschillende volumes en is het materiaalgebruik gedacht in glas en metaal. Bij het tweede model twee betreft 

het een rechthoekig volume met een groene langsgevel en dak en kops een houten gevel met daarin een 

uitstulpende entree. De architect geeft de voorkeur aan het eerste model.     

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege Cultuurhistorie waarde 2) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie laat weten dat zij het zoekgebied van het eerste ruimtelijke model de meest kansrijke vindt. Ook 

wordt gewaardeerd dat in dit model bij de massaopbouw een relatie met de kerk wordt gezocht door de uitbreiding 

een zadeldak te geven. Zij is echter nog geheel niet overtuigd van de ruimtelijke uitwerking. Daarvoor is de 

stedenbouwkundige inbedding nog te mager uitgewerkt én is de aansluiting op de kerk en de positie van de 

uitbreiding nog onvoldoende vanuit de beleving en de beeldwaarden van de kerk beredeneerd.   

 

De commissie geeft aan dat een nadere studie over de aanwezige kwaliteiten van de kerk, in de vorm van een 

onafhankelijk rapport door een cultuurhistoricus, een noodzakelijk instrument is om het ontwerp van de beoogde 

uitbreiding te ontwikkelen vanuit de architectonische waarden van de kerk. Daarnaast vraagt de commissie de 

architect om in gesprek te gaan met stedenbouw, om de ruimtelijke inpassing niet alleen vanuit de relatie met de 

kerk te benaderen, maar ook vanuit de directe omgeving.   

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.5  Ringvaartweg 146, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:  Joost Boshuizen Architectuur 

Dossier:  OLO 5369111 (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 tot vervangende nieuwbouw van een beeldbepalende boerderij die in het 

bestemmingsplan is aangemerkt als cultuurhistorie waarde 2. De reden voor vervangende nieuwbouw is de huidige 

bouwkundige staat. De hoge kosten voor herstel maakt dat wordt ingezet op het slopen van de bestaande boerderij 

en de schuur. De constructie van de schuur blijft behouden en wordt onderdeel van de nieuwbouw.  De footprint 

van de nieuwbouw komt overeen met de bestaande boerderij en schuur. Dit geldt ook voor het volume echter met 

de uitzondering van de kap die steiler wordt dan de huidige boerderij en er een te maken verbinding is voorzien 

tussen de twee volumes. De gevelindeling is nieuw en het materiaalgebruik bestaat uit gekeimd metselwerk, een 

rieten kap en houten gevelpanelen en vensters. Op het voorerf komt het parkeren met een parkeerlus.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (waarde Cultuurhistorie 2) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is niet positief over de keuze tot het slopen van de beeldbepalende boerderij en de naastgelegen 

schuur. Zij vindt de argumentatie voor sloop vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet steekhoudend. Daarvoor moet er 

een rapport met een gefundeerde onderbouwing van de bouwkundige staat worden overlegd om te kunnen 

beoordelen of behoud niet tot de mogelijkheden behoort.  

 

Met betrekking tot de bestaande beeldwaarden is te noemen dat het een sober landelijk ensemble betreft van een 

boerderij met schuur op een boerenerf dat door poldersloten is begrensd. Het geheel is gesitueerd langs een 

historisch lint, en dit karakter dient behouden te blijven. De commissie geeft mee dat het voorstel, los van het feit 

dat behoud in beginsel voorop dient te staan, onvoldoende de bestaande karakteristiek in stand weet te houden. 

Dit geldt zowel voor de beoogde nieuwbouw als de inrichting van het erf met parkeren en een parkeerlus. Beide 

passen onvoldoende bij de landelijk sfeer die door soberheid wordt gekenmerkt. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Groene Hilledijk 301, Feijenoord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Zuiderhof; nieuwbouw kopblok 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman B.V. 

Dossier:  OMV.20.07.00614 (voorheen conceptaanvraag OLO 5205309) 

 

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 de doorontwikkeling van de conceptaanvraag naar een definitieve aanvraag en gaat 

hierbij in op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 22 juli 2020. De architect geeft aan dat in de 

hoofdopzet en op kleiner schaalniveau het kopblok samenhang vertoont met de wijk maar tevens een bijzondere 

positie inneemt door de maat en schaal. Het betreft een oplopend robuust volume in metselwerk, waarbij het ronde 

trappenhuis centraal staat. Het bouwblok is iets opgetild ten opzichte van het maaiveld voor half verdiept parkeren. 

Het hoogteverschil wordt met een talud en plateaus overbrugd. Het centrale ronde trappenhuis heeft naar 

aanleiding van het commissieverslag kleine omkaderde openingen gekregen en het thema van ronde hoeken is in 

het bouwblok consistent doorgezet.  

 

Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de balkons door analoog aan de bovenbouw de loggia’s van de 

onderbouw te vervangen door uitkragende balkons. Voor wat betreft de aansluiting op de wijk bestaat het 

bouwblok uit zandkleurig metselwerk in een langgerekt waalformaat en betonbanden. De inpandige balkons krijgen 

een houten plafond en het plafond in de verhoogde entree wordt gepleisterd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie waardeert de zorgvuldige aanpak en de progressie die is gemaakt van het concept naar de 

definitieve aanvraag. Zij is positief over het aanbrengen van kleine openingen in het robuuste centrale trappenhuis 

en het consistent doorzetten van de ronde hoeken binnen het bouwblok. Beide ingrepen versterken de 

architectonische eenheid.  

 

De commissie is vanuit de samenhang binnen het bouwblok minder te spreken over de toename van het aantal 

uitkragende balkons en de vormgeving ervan. De keuze voor glazen balustrades met een reling betreft een vrij 

fragiele vormgeving die zich niet goed verhoudt tot de uitstraling van het bouwblok. Daarnaast merkt de commissie 

op dat de uitkragende balkons onvoldoende deel uitmaken van het robuust monoliet vormgegeven bouwblok. Voor 

wat betreft de afwerking van de plafonds in het exterieur vraagt de commissie om meer uniformiteit en ook op dit 

vlak het karakter van een monoliet te versterken.   

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog enige strijdigheid vertoont met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.7  Hang 4, Centrum (3e 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 en verder uitgewerkt voorstel voor de bovenbouw van het hotel aan de 

Hang, als reactie op de opmerkingen uit het verslag van 30 september 2020 en het tussentijdse overleg op 14 

oktober 2020. Het volume wordt omkleed met een glazen gevel die wordt voorzien van geperforeerde verticale 

vinnen. Aan de onder- en bovenzijde worden de vinnen ingekaderd door middel van een horizontale cassette. De 

gevel krijgt geen te openen delen. 

 

De voor- en achtergevel krijgen transparant glas en de zijgevels worden voorzien van geëtst of gezandstraald glas. 

De architect geeft aan dat de geperforeerde vinnen het overhoekse aanzicht vertroebelen, waardoor de 

bovenbouw als alzijdig volume ervaren zal worden. De vinnen worden vanaf de cassettes aangelicht. 

 

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. 

- 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.  
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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). 

- 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 de aanpassingen aan de gevel van de bovenbouw. Het volume krijgt een 

abstract en alzijdig karakter, en zingt zich op passende wijze los van de benedenbouw. De commissie geeft echter 

wel aan dat het aanlichten van de vinnen het architectonische concept ontkracht, doordat het beoogde 

vertroebelde beeld juist ontstaat doordat de hotelkamers het volume van binnenuit aanlichten. De commissie geeft 

aan dat zij graag het volledig uitgewerkte plan ter beoordeling krijgt, en vraagt daarbij aandacht voor een passende 

detaillering voor alle bouwdelen, een reclamevoorstel en de inrichting van het dak.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op het aangepaste plan. Het plan dient op detailniveau verder gecomplementeerd 

te worden, en wordt nog in zijn geheel beoordeeld door de commissie. Op de beoordeling van de nader uit te 

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

aanvraag omgevingsvergunning.  
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4.8  Nassaukade, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5297699 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor Fase X van het Hefkwartier, als reactie op de opmerkingen 

uit het welstandsverslag van 22 juli 2020. Het aantal verspringingen in de hoofdvorm van de toren is teruggebracht 

en aan de voorzijde zijn de balkons verder naar beneden doorgetrokken. De kroon is aangepast door een ruimere 

verdiepingshoogte te kiezen en het ene volume over het andere te laten steken. In de benedenbouw is een groot 

deel van de ruimte loggia’s te komen vervallen. De kleur van het metselwerk is aangepast naar een lichtere kleur. 

De architect geeft aan dat het bouwblok aansluiting vindt bij de overig twee blokken aan de kade door de 

gecontinueerde gridstructuur in de gevel en eenzelfde toepassing van de gele prefab gevelelementen en de 

groene details die refereren naar de Hefbrug. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat door het terugbrengen van het aantal verspringingen de hoofdvorm van de toren en 

het verweven van de balkons in de toren en het basement een passende synergie in het bouwblok is ontstaan. De 

lichtere kleurstelling maakt de verschijning van het woongebouw minder zwaar, met een betere aansluiting op de 

gevels aan de Oranjeboomstraat. De commissie houdt een voorbehoud op de exacte kleurstelling en vraagt de 

architect om het gevelmateriaal in een later stadium als bemonstering voor te leggen, in samenhang met de 

kleurstelling van de aangrenzende blokken. 

 

De commissie geeft echter ook aan dat door de aanpassingen aan de voorgevel het bouwblok de verwantschap 

met de twee aangrenzende bouwblokken aan de kade te veel heeft verloren. De continuïteit in de plinten aan de 

kade is niet meer zichtbaar, en doordat de ruime patio’s zijn komen te vervallen komt het grid in de gevel minder 

sterk naar voren. Het doorzetten van de gele prefab gevelelementen en de groene details die refereren naar de 

Hefbrug is hierbij te gering om voldoende samenhang te creëren. De commissie vraagt de architect om in de 

gevelcompositie en dakopbouw meer raakvlakken met de overige twee blokken te genereren.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.9  Burghsluissingel, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Valckensteyn Pendrecht 

Ontwerp:  Powerhouse Company B.V. 

Dossier:  OLO 5539757 (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 flatgebouw met een galerijontsluiting, op de 

locatie van de voormalige Valckensteynflat in Pendrecht. Het gebouw is gepositioneerd in een groen veld aan het 

einde van een stedenbouwkundige as vanuit het centrum. De buitenruimte rondom de flat wordt heringericht als 

openbaar parkje, met verschillende looproutes en parkeervelden aan beide zijden van het gebouw.  

 

De hoofdvorm bestaat uit twee ten opzichte van elkaar verschoven volumes die in hoogte verschillen. De 

hoofdentree is vanaf beide zijdes van het gebouw bereikbaar, en is gekoppeld aan een grote fietsenstalling die 

vanaf buiten zichtbaar is. Het overige deel van de plint wordt ingevuld met woningen met een buitenruimte aan het 

openbare parkje. De buitenruimten op de verdiepingen zijn gesitueerd aan de westzijde met uitzicht op het park en 

de avondzon. 

 

Het gebouw krijgt een betonnen kern en begane grondverdieping, de overige constructieve delen en de gevel 

worden in hout voorgesteld. De houten gevel heeft ruime gevelopeningen met aluminium kozijnen, over de 

volledige hoogte van de verdiepingen. De balkonranden worden afgedekt met een donkere stalen strip, met daarop 

een dun spijlenhekwerk.  

 

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.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie reageert positief op het voorstel en geeft aan de hoge ambities en het experimentele karakter van 

het woongebouw te waarderen. Het gebouw kent een heldere opzet met mooie verfijningen in de 

verschijningsvorm, en sluit architectonisch goed aan bij de karakteristieken van de stempel- en strokenwijk. Daarbij 

wordt aangegeven dat deze verfijningen in stand gehouden zullen moeten worden bij de verdere uitwerking van het 

conceptplan. De commissie ziet de nadere uitwerking graag toegelicht in een volgende vergadering, en heeft 

daarbij de volgende vragen en aandachtspunten: 

 

- Bij het gebruik van hout op de gevel is er een belangrijk aandachtspunt dat veroudering en weersinvloeden 

geen negatieve gevolgen dienen te hebben voor het uiterlijk.  

- De commissie ziet graag de vormgeving en materialisering van de begane grond en de aansluitingen op de 

openbare ruimte rondom het gehele gebouw nader toegelicht. 

- De ruime fietsenstalling zal prominent zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, waarbij de commissie vraagt 

om de materialisering en verlichting van een hoog kwaliteitsniveau te voorzien, in samenhang met de 

entreehal. 

- De commissie vraagt aandacht voor een passende materialisering van de onderzijden van de galerijen en 

buitenruimtes. 

 

Conclusie 

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

genoemde punten. Zij ziet een verder uitgewerkt plan met belangstelling tegemoet. 
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