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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

11 NOVEMBER 2020 
 

 

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

en Monumenten op 11 november 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 (gedeeltelijk) 

 

 

5.1 Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (1e commissiebespreking) (20 min) 12:25 

 Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

 Ontwerp:   Royal HaskoningDHV 

 Dossier:   OLO 5549867 (conceptaanvraag) 

 

5.2  Hoogstraat 185, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 12:45 

 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw  

 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 

 Dossier:   OLO 5288535 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Zwederstraat 16, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Skola: transformatie school naar appartementen  

 Ontwerp:   G.W. Aarssen Architectuur en Planvorming  

 Dossier:   OLO 5369411 (conceptaanvraag)  

 

5.4  Heysekade 21, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen 

 Ontwerp:   Theo Verburg Architekt BNA B.V. 

Dossier:   OLO 5256655 (conceptaanvraag) 

 

5.5 Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (2e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen in Stadshart Hoogvliet 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OLO 5280993 (conceptaanvraag) 

 

5.6  Enk 179, Feijenoord (1e commissiebespreking) (10 min) 13:45 

 Omschrijving:  Verhoging dak 

 Ontwerp:   Architectenburo Mark Willems 

 Dossier:   OLO 5452701 (conceptaanvraag)  

 

5.7  Strevelsweg 350, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 13:55 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw Simeon en Anna 

Ontwerp:   KAW architecten en adviseurs 

Dossier:   OLO 4109207 (conceptaanvraag)  
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5.8  Schiedamseweg 282, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Shri Saraswatie school (regenboogschool) 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V.  

 Dossier:   OLO 5498209 (conceptaanvraag)  
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5.1  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (1e commissiebespreking)   

 

Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

Ontwerp:  Royal HaskoningDHV  

Dossier:  OLO 5549867 (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) 

Gebiedstypen:  De ruit 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de Ruit) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot de renovatie van de Van Brienenoordbrug. De Van Brienenoord boogbrug 

is in de jaren zestig gebouwd en in de jaren negentig is er een tweede, in beeld gelijkende maar op detail en 

breedte verschillende boogbrug aan toegevoegd. Ook de pijlers van de brug zijn toen in uitvoering, vorm en 

materialisering aangepast en vertonen verschillen in vergelijking met de pijlers van de oorspronkelijke brug. Het 

bestaande bedienhuis is met de komst van de tweede boogbrug vervangen en gewijzigd van plek. De kleur van de 

Van Brienenoordbrug is met de uitbreiding gewijzigd van groen naar licht grijs. De ontwerpvisie voor de Van Van 

Brienenoordbrug was maximaal zicht op het omliggende stedelijk landschap.  

 

Met betrekking tot de renovatie wordt voorgesteld de jaren zestig boogbrug te amoveren en te vervangen door de 

boogbrug uit de jaren negentig nadat deze is gedemonteerd en elders is gerenoveerd. De jaren negentig boogbrug 

wordt gedemonteerd nadat een nieuwe gelijkende boogbrug is gebouwd en kan worden bevestigd. De beide 

brugkleppen worden vernieuwd. De besturing en bediening zal na renovatie van de brug op afstand worden 

geregeld. Het bedienhuis is daardoor niet langer benodigd. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie van het 

bedienhuis. Het fietspad aan de oostzijde wordt mogelijk verbreed en de fietsleuning zal worden aangepast om te 

voldoen aan de huidige veiligheidsmaatregelen Daarnaast vindt algemeen herstel en onderhoud plaats aan de 

bewegingstechniek en volgt een nieuw verlichtingsplan. 

 

De vormgevingsvisie gaat uit van het versterken van de cultuurhistorische waarde van de brug en het zorgdragen 

voor een samenhangend geheel. Bij zowel de nieuw te bouwen als de te renoveren onderdelen van de Van 

Brienenoordbrug wordt uitgegaan van de oorspronkelijke kwaliteiten en worden deze waar mogelijk versterkt. 

Nieuwe onderdelen krijgen nadrukkelijk een eigentijdse uitwerking, passend bij of afgeleid van de bestaande 

onderdelen.  

 

Speerpunten zijn: 

-  Zowel de te renoveren westboog ter vervanging van de oostboog als de nieuwe westboog dienen in hoge 

mate identiek te zijn. Echter wel met een eigentijdse (anno 2025), strakke en consistente vormgeving en 

detaillering van alle nieuwe componenten en onderdelen; 

- Zoveel mogelijk aandacht voor uitzicht. Elementen op of aan de hoofdconstructie mogen het uitzicht vanaf 

de brug niet of zo min mogelijk belemmeren; 

- Een hoogwaardig kleur- en lichtplan, waarbij beide brugdelen gelijk worden behandeld; 

- Een hoogwaardige, sociaal veilige en comfortabele fietsverbinding; 

- Kansen te benoemen m.b.t. sociaal veilige en attractieve ‘ondergebieden’. 

 

Relevante criteria 

Algemeen 

- Kleurgebruik is afgestemd op de infrastructuur en op de omliggende bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk. 

- Toepassing van graffitivrij materiaal. 
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Verkeersmachine 

- Ten behoeve van de herkenbaarheid worden knooppunten onderling verschillend vormgegeven. 

- Kleinere verkeersknooppunten worden beschouwd als behorend bij het maaiveld en sluiten aan bij het karakter 

van de omgeving. 

 

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

De commissie kan instemmen met de benaderingswijze mits deze overeenkomt met de oorspronkelijke 

ontwerpuitgangspunten. Zij wijst hierbij wel op de ontwikkelgeschiedenis van de Van Brienenoordbrug die in de 

huidige situatie zichtbaar is in de subtiele verschillen tussen de twee bruggen die in hoofdvorm een duidelijke 

overeenkomst in verschijningsvorm hebben. Deze kernkwaliteiten dienen leidend te zijn in de ontwerpfase die nog 

volgt op de nu voorliggende benaderingswijze voor de renovatie van de Van Brienenoordbrug. Gezocht moet 

worden naar een juiste balans tussen de onderlinge verschillen en overeenkomsten van de te renoveren jaren 

negentig brug ter vervanging van de oost boogbrug en de nieuw te maken west boogbrug. De commissie vraagt 

nadrukkelijk om tijdens de renovatie niet alle bestaande verschillen weg te poetsen. Zij vraagt specifieke aandacht 

voor de vormgeving en het materiaalgebruik van de pijlers van de bestaande oostelijke brug. Daarnaast ziet zij een 

onderbouwd kleurenvoorstel graag tegemoet. 

 

De commissie is niet positief over het verwijderen van het bedienhuis. Het bedienhuis is een wezenlijk onderdeel 

van de bestaande brug dat als tijdslaag zichtbaar zou moeten blijven. Het tijdelijk weghalen ten behoeve van de 

renovatie van de brug is echter begrijpelijk, mits deze verwijdering niet op een andere wijze is op te lossen.   

 

De commissie is positief over de intentie tot het herstel en het versterken van het landschap onder de Van 

Brienenoordbrug. 

 

De commissie ondersteunt nadrukkelijk het uitgangspunt het zicht op het stedelijk landschap vanaf de brug -dat 

een belangrijk oorspronkelijk ontwerpuitgangspunt was- ook met het nieuwe ontwerp te behouden en te versterken. 

In dat verband doet de commissie een nadrukkelijke oproep om ook de belevingswaarde vanaf de fietsroutes weer 

op het kwaliteitsniveau te brengen van vóór de verdubbeling van de brug door de fietsroute aan de westzijde in ere 

te herstellen. Het zicht op Rotterdam is immers vanaf de oostzijde nauwelijks te ervaren. Dit kan eveneens helpen 

om de sterke visuele eenheid van aanbruggen en boogbrug weer terug te brengen in het ontwerp. Een uitbreiding 

van de scope van het project is hier dringend gewenst. De commissie vraagt hier aandacht voor bij de 

opdrachtgever en zal het middels dit verslag ook onder de aandacht brengen bij de gemeente. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag dat een benaderingswijze voor 

de renovatie van de Van Brienenoordbrug betreft. Zij vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen bij de 

vertaling van de benaderingswijze naar een ontwerpvisie. Zij ziet deze visie met belangstelling tegemoet in een 

volgende vergadering. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaal - en 

kleurgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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5.2 Hoogstraat 185, Centrum (3e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5288535 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan  

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 14 oktober 2020 presenteert de architect een aangepast 

planvoorstel voor de herontwikkeling van het voormalige winkelpand aan de Hoogstraat 185. De eerder 

voorgestelde uitbreiding van het gebouw met meerdere bouwlagen maakt nog deel uit van de planvorming en het 

programma gaat nog altijd van retail naar gemengd gebruik.  

 

Het aangepast planvoorstel betreft met name een andere omgang met het bestaande witte natuurstenen 

middendeel van de gevel. Een analyse van de belendende wederopbouw monumenten en het originele ontwerp 

voor Hoogstraat 185 zijn een belangrijke inspiratiebron hiervoor geweest. De continuïteit van het bestaande witte 

natuurstenen middendeel is leidend geworden. De entrees op de hoeken zijn -om tegemoet te komen aan de 

krachtige robuuste dozen uit de wederopbouw architectuur- niet hoger dan de plint. Het witte natuurstenen 

middendeel krijgt wel diverse glazen gevelopeningen die in hoogte gelijk zijn en drie verdiepingen beslaan. De 

vloervelden in de gevelopeningen worden afgedekt met ondoorzichtig glas. De aluminium kaders rondom de 

gevelopening geven de gevel haar plastiek en de luifel tegen het natuurstenen witte middendeel accentueert de 

entree van de kantoren. Op de iets uitkragende onderrand van het middendeel is voor de retail in de plint reclame 

in open belettering voorzien.  Daarnaast worden vensterhoge banieren voorgesteld. Ten aanzien van de installaties 

op het dak wordt aangegeven dat deze met een begroeid scherm worden omzoomd. 

 

In reactie op de vraag van de commissie of de parkeergarage onderdeel kan zijn van de herontwikkeling laat de 

architect weten dat vanwege de eigendomsverhouding dit niet zonder meer mogelijk is. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de hernieuwde aanpak waarbij de wederopbouwarchitectuur als vertrekpunt is 

genomen voor het gevelontwerp.  Zij is ook onder de indruk van het illustratieve beeldmateriaal van de 

wederopbouw architectuur in de presentatie. Het laat zien dat de stijlkenmerken van deze architectuur een 

belangrijke inspiratiebron zijn geweest voor het aangepaste gevelvoorstel. Het witte middendeel van de gevel 

betreft nu een recht doorgaand volume met omkaderde gevelopeningen dat zich goed verhoudt tot de 

uitgangsprincipes van de wederopbouw architectuur. Hiermee is op positieve wijze gereageerd op de 

hoofdopmerking uit het verslag van 14 oktober 2020. De commissie kijkt dan ook met verwachting uit naar de 

verdere uitwerking van het planvoorstel.  

Wel vraagt zij aandacht voor de volgende opmerkingen en vragen: 

- Met betrekking tot de grote hoge gevelopeningen in het witte middendeel van de gevel wordt aandacht 

gevraag voor de vloervelden. De telling van vloervelden door deze met ondoorzichtig glas af te dekken doet 

het grotere gebaar teniet. Een goede uitwerking van de koof is gewenst. 

- De omkadering van de gevelopeningen dient in detail een aan de wederopbouw architectuur vergelijkbare 

robuustheid te hebben. Gevraagd wordt de juiste balans tussen het bestaande glanzende witte marmer en de 

kaders.  

- De commissie vraagt het plafond boven de winkelpuien in samenhang met de witte natuurstenen middendeel 

vorm te geven. Dit plafond is een blijvende constante in het geheel.  

- De commissie vraagt te verhelderen hoe de nu deels aanwezige dikkere onderrand van het middendeel wordt 

opgenomen in het ontwerp en hoe de luifel bij de kantorentoegang onderdeel is van het architectonisch 

concept. 

- De commissie zou het waarderen als de parkeergarage ook onderdeel kan worden van de herontwikkeling, 

maar begrijpt dat dit niet makkelijk is vanwege de bestaande eigendomsverhouding. Wel doet zij de oproep om 

de kopgevel naar de parkeergarage op beide hoeken onderdeel te laten zijn van het geheel en waar dit 

kwaliteit oplevert open te maken.  

- Het reclamevoorstel is nog wat kwetsbaar in vormgeving en mag meer onderdeel worden van het gebouw. 

Daarnaast is het van belang dat er een reclameplan wordt opgesteld met daarin aangegeven waar de 

commerciële reclame aan dient te voldoen voor wat betreft afmeting, positie en uitstraling. 

 

Tot slot wordt de nog van kracht zijnde opmerkingen uit het voorgaande verslag herhaald: 

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

eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen in de technische 

uitwerking van het plan. 
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Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen en ziet het antwoord hierop graag tegemoet in een definitieve aanvraag. In een 

nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige 

detaillering.  
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5.3  Zwederstraat 16, Feijenoord (2e 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 aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 30 september 2020 presenteert de architect een 

aangepast planvoorstel voor de herbestemming van een voormalige school naar wonen.  

 

De school is gesitueerd op een binnenterrein en dateert uit de vroeg twintigste eeuw. 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. 

 

De wijziging ten opzichte van het voorgaande voorstel betreft de ontsluiting. De eerder voorgestelde galerij wordt 

vervangen door een extra trappenhuis in de school. Deze komt aan de andere zijde van de vleugel tegenover het 

bestaande trappenhuis te liggen. Dit brengt veel minder ingrepen in de gevel met zich mee. 

  

Op de begane grond komen nieuwe gevelopeningen met daarin de entreepuien, maar de rest van de gevel blijft 

gelijk aan bestaand. De vensters waar de te maken entresol op aansluit krijgen een extra regel om dit vertrek 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 en tussen de dakopbouwen komt een plantenbak die 

overgaat in een hekwerk. 

 

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.  
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- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt haar waardering uit voor het gewijzigde ontwerp voor de herbestemming van de school.  De 

logistieke opzet en de ruimtelijke structuur van de school blijven goed behouden door niet langer van een 

galerijontsluiting uit te gaan, maar een extra inpandig trappenhuis. Ook de inpassing van de appartementen is 

overtuigend. De klaslokalen en de gangstructuur blijven beide herkenbaar ook al worden beide onderdeel van het 

appartement. Dit komt vooral doordat er tussen de gang en het klaslokaal geen extra openingen komen en de 

indeling van de gang wordt overgenomen in de plattegrond van het appartement. Op basis van het fotomateriaal is 

de commissie onder de indruk van het nog gave interieur van de school en geeft aan daar zorgvuldig mee om te 

gaan in de technische uitwerking van de plattegronden. Zij doelt hier ook op het nog aanwezige authentieke 

tegelwerk en de vloerafwerking in hal en gangen. 

 

De keuze tot het laten vervallen de galerijontsluiting heeft een gunstig effect op het behoud van de bestaande 

sobere gevels. De nieuwe openingen op de begane grond die onderdeel uitmaken van de herbestemming zijn 

voldoende ondergeschikt en op overtuigende wijze ingepast in de bestaande gevel. Ter hoogte van de entresol 

vraagt de commissie de beoogde tussenregel te heroverwegen om het kenmerkende ritme van gelijke vensters te 

behouden.   

 

Een punt van aandacht is de uitwerking in kleur, materiaal en opzet van de dakopbouwen en de bijbehorende 

balustrade. Hier vraagt de commissie om een minder fragmentarisch ontwerp mede in relatie tot de bestaande 

school.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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5.4  Heysekade 21, Charlois (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 6 grondgebonden woningen en 2 appartementen 

Ontwerp:  Theo Verburg Architekt BNA B.V.  

Dossier:  OLO 5256655 (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:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van acht woningen aan de Heysekade. Het bouwvolume 

van drie lagen hoog bestaat uit een rijtje van zes woningen en twee appartementen. In het rijtje bevindt zich een 

onderdoorgang die toegang biedt tot het parkeren aan de achterzijde.  

De gevel is modulair van opzet refererend aan de gestapelde containers en de bebouwing aan de overzijde van de 

straat. Een grid van horizontaal en verticaal metselwerkbanden is gevuld met puien van hout en glas. De 

metselwerk kopgevel aan de straatzijde is voorzien van twee raamopeningen per verdieping.  

Het gehele rijtje is inclusief voor-, zij- en achtertuin ca. 50cm opgetild ten opzichte van de straat. Het hoogteverschil 

is aan de straat en kade opgelost door met betonnen keerelementen het maaiveld van de tuinen te verhogen en 

daar een groene haag als erfafscheiding op te plaatsen.  

Het metselwerk wordt voorgesteld in een gemêleerde beige zandkleur. De houten pui-invulling heeft per woning 

een andere kleurnuance.  

 

Relevante criteria 

Voor de Heysekade gelden naast de welstandcriteria voor het gebied als geheel, de specifieke criteria zoals 

hieronder vermeld staan: 

 

- Bebouwing aan de Heysekade heeft de entreezijde naar de straat. 

- Gebouwen (eengezinswoningen of meergezinswoningen) dragen bij aan het havenkarakter door een robuuste 

en stoere uitstraling. 

- Gebouwen worden in dezelfde rooilijn geplaatst. 

- De vijf bouwblokken zijn wat betreft de invulling en korrelgrootte familie van elkaar en vormen samen een 

stedenbouwkundig ensemble. De kleinste korrel wordt gevormd door het individuele woonhuis. Het bouwblok is 

samengesteld uit meerdere korrels. 

- Indien aanwezig is de vierde bouwlaag uitgevoerd als plat dak met of zonder setback of als schuine kap dwars 

op of evenwijdig aan de straat 

- Zijgevel en erfafscheiding van de hoekpanden zijn geen gesloten kopgevels, maar hebben een representatieve 

uitstraling en vormen een passende overgang naar dorpsstraten en Courzandse park. 

- Materiaaltoepassing in de gevels is vrij, mits het een stoere uitstraling heeft. 

- Kleurgebruik: Gebouwen hebben donkere aardetinten. 

- Overgang openbaar-privé is helder gedefinieerd, heeft een steenachtige uitstraling en bestaat minimaal uit een 

terugkerend bindend element. 

- Erfafscheidingen zijn in samenhang met het gebouw en de stedenbouwkundige wand ontworpen en hebben 

een maximale hoogte van 1,00m (aan de voor- en zijgevels). 

 

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

De commissie geeft aan dat het rijtje onderdeel uitmaakt van vijf in maat en schaal identieke blokjes aan de 

Heysekade waarvan er al drie gerealiseerd zijn. Hoewel de maat en schaal van het plan passend is, constateert de 

commissie dat het plan op een aantal punten niet voldoet aan de criteria. 
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Het rijtje wijkt in kleur, korrel en gevelopbouw te veel af van de drie al gerealiseerde blokjes. Door de modulaire 

opbouw is de individuele woning onvoldoende afleesbaar. Daarbij komt dat het metselwerk te licht van kleur is. De 

welstandsparagraaf stelt nadrukkelijk dat het blokje in kleur, korrel en gevelopbouw meer familie moet zijn van de 

al gerealiseerde blokjes zodat een samenhangende kadewand ontstaat. Ook wordt nog opgemerkt dat een van de 

kopgevels te gesloten is. 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de betonnen keerwand op de erfgrens zich te veel loszingt van de 

architectuur van de woningen. Deze moet in materiaal en kleur meeontworpen worden met de architectuur van het 

gebouw. 

 

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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.5  Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen in Stadshart Hoogvliet 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OLO 5280993 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

d.d. 30 september 2020. Om het plan zich beter te laten voegen naar de omgeving zijn de woongebouwen 

gewijzigd. Het noordelijke woongebouw is hoger en vierkanter geworden, meer een toren. Het zuidelijke 

woongebouw is juist iets lager geworden en horizontaal verlengd tot een schijf. Het parkeren is compacter gemaakt 

en de entree is verschoven. De fietsenstalling(en) zijn onder de woongebouwen geschoven. Hierdoor is er meer 

ruimte voor de groene omzoming aan de zijde van de Aveling. De tweelaagse plint in wit metselwerk is rondom 

consequent vormgegeven met verticale gevelopeningen. Ter plaatse van de parkeergarage, aan de Avelingzijde, 

worden de verticale openingen voorzien van plantenbakken en bekabeling waar beplanting langs omhoog kan 

klimmen.   

De gevels van de woongebouwen zijn ook aangepast en worden voorgesteld met geprononceerde horizontale 

banden van aluminium zetwerk met daartussen verdiepingshoge kozijnen en vlakken metselwerk. De aluminium 

banden lopen door in de belijning van de balkons. De toren is alzijdig met balkons op alle gevelvlakken. De schijf 

heeft afgeschuinde balkons aan drie zijden en franse balkons aan de Aveling.  

Het metselwerk van de toren en de schijf is vlakker en lichter ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan. 

De architect geeft aan dat de tweede verdieping van de parkeergarage niet is afgedekt. De voorkeur gaat ernaar 

uit om hierop wel een daktuin te realiseren, echter laat het bestemmingsplan dit niet toe. 

 

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.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat er goed is gereageerd op de opmerkingen uit het verslag van 30 september 2020. 

Er is een enorme slag gemaakt waardoor de stedenbouwkundige compositie nu veel helderder en overtuigender is 

geworden. De consequente plint en alzijdigheid van het plan zorgen voor meer samenhang en aansluiting op de 

omgeving. 

De commissie vraagt extra aandacht voor de uitwerking van de aluminium banden. De banden zijn fors en dat 

resulteert voor de toren ook in een dikke dakrand. De vraag wordt gesteld wat voor gevolgen de dikte van de 

banden en de posities van de naden hebben op veroudering en vervuiling van de gevel. Daarnaast wordt ook de 

oproep gedaan de aluminium banden niet te glanzend uit te voeren om het contrast met de in de omgeving veel 

voorkomende betonbanden niet te groot te maken. 

Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor de plint ter plaatse van de parkeergarage. De beoogde samenhang 

met de plint van de woontorens is interessant, maar de uitwerking in de vorm van verticale open gaten met 

begroeiing overtuigt niet. De commissie vraagt te onderzoeken of het toch mogelijk is de garage van een groen dak 

te voorzien en een kwalitatief hoogwaardiger gevel aan de Aveling te realiseren. Een sterke groenzone rondom het 

gebouw kan hier ook een belangrijke bijdrage in leveren. 

 

Conclusie 

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

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 geen 

positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.6 Enk 179, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Verhoging dak 

Ontwerp:  Architectenburo Mark Willems 

Dossier:  OLO 5452701 (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:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Tuindorp Vreewijk) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de vergroting van een bijgebouw en het toevoegen van een woonfunctie. 

Het betreft een oorspronkelijk bijgebouw, met berging en garage, dat behoort bij het woonhuis aan de 

Dordtsestraatweg 778. Het heeft echter een eigen adres aan de Enk. 

Voorgesteld wordt de kap op te tillen zodat de nok op dezelfde hoogte komt als die van het woonhuis. De 

bestaande metselwerkgevels worden opgemetseld met nieuw metselwerk in dezelfde kleur als bestaand. Boven 

aan het nieuwe metselwerk, tegen de dakrand, worden vlakken met bijzonder metselwerkverband voorgesteld. Ter 

plaatse van de oorspronkelijke garagedeur wordt een nieuwe entreepui voorgesteld met zijlicht en een borstwering. 

 

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. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

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

- 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. 
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- 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 geeft aan dat het plan niet past binnen de criteria en de te beschermen waarden van het beschermd 

stadsgezicht Vreewijk. Zij geeft aan dat door de volumevergroting het bijgebouw niet langer meer ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw. Het plan verstoort daardoor de voor dit deel van Vreewijk kenmerkende strokenverkaveling. 

De verkaveling bestaat uit lange rijen woningen in de noord-/zuidrichting, waarbij alleen hoofdwegen zoals De 

Groene Zoom en de Groene Hilledijk een afwijkende bebouwingsrichting hebben gekregen.  

In die stedenbouwkundige opzet vormt de Dordtsestraatweg als hoofdweg de stedelijke westrand van Vreewijk en 

is De Enk de landschappelijke zuidrand van de wijk. Op de hoek Dordtsestraatweg – Enk komen deze twee wegen 

bij elkaar met een wat grotere ‘praktijkwoning’ aan de straatweg en het secundaire, ondergeschikte volume aan de 

Enk. Het is vanuit deze stedenbouwkundige context gezien atypisch om op deze plek twee gelijke volumes te 

creëren. Het zal de bestaande hiërarchie in volumes tenietdoen en daardoor ook de bijzondere stedenbouw-

kundige structuur verstoren.   

 

De commissie merkt op dat het plan meer vanuit de kwaliteiten van het beschermd stadsgezicht moet worden 

ontworpen met een duidelijke ondergeschiktheid van de bebouwing aan de Enk ten opzichte van de bebouwing 

aan de Dordtsestraatweg.  

 

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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5.7  Strevelsweg 350, Feijenoord (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw Simeon en Anna 

Ontwerp:  KAW architecten en adviseurs 

Dossier:  OLO 4109207 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de bouw van het woonblok Simeon en Anna, als reactie op 

de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 18 maart 2020. Het hoge blok aan het Zuidplein is dieper 

geworden, waarbij er is gekozen voor een corridorontsluiting in plaats van galerijen aan de achterzijde. Daarbij is 

de verspringende dakrand aan het plein komen te vervallen. Aan de Veldstraat is er een verdieping van de 

bouwmassa afgehaald.  

 

De architect geeft aan dat daar waar de omliggende bebouwing kleinschaliger is voor een verticale gevelindeling is 

gekozen en daar waar de omliggende bebouwing grootschaliger is een horizontale indeling. De plint van het hoge 

blok aan de zijde van het Zuidplein is verhoogd. De gevels kennen een materialisering van een lichte, stenen plint 

en metselwerk en betonbanden op de verdiepingen. De blokken kennen allen een afwijkende gevelindeling met 

verschillende typen buitenruimtes. De gevel in het hoge blok is aangepast door het gevelontwerp in het basement 

op de hoek te vervlechten met de gevelopzet van de toren. De kleurstelling van het metselwerk is lichter geworden 

en meer op elkaar afgestemd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke Knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Criteria Motorstraatgebied: 

Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie): 

- een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek 

- het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie 

- verschil tussen drager (constructie) en invulling 

- helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/ toplaag 

- de gevelindeling kent een fijnschalig raster en repetitie 

- de gevel is onderdeel van de wand en de gevel kent plastiek, zoals inspringingen, uitkragingen, luifels of 

balkons (Deze plastiek vormt de derde dimensie van de wand.)  

- materialisatie kent beton, glas, staal maar ook metselwelwerk (alleen dan veelal geen gevels met gaten)  

- ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail  

- zakelijke vormgeving, maar met ruimte voor kunst(werken). 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 

- Nieuwbouw voegt zich als individueel gebouw in de omgeving.  

- Nieuwbouw is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw binnen het grotere geheel inneemt (wand in 

de straat). 

- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbroken door achterkantsituaties. 

- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krijgen een zelfde (hoge) kwaliteit als de 

gevel. 

Hoeken: 

- De bebouwing volgt en articuleert de hoeken van het bouwblok, en draagt daarmee de continuïteit en 

(relatieve) gelijkwaardigheid van de betreffende straten. 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk. Het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 
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- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide straten tegelijk  

- Bouwinitiatieven begeleiden de stadsentree. 

- Bebouwing zorgt voor een koppeling met het Zuidplein. 

- Het gebouw (of complex) voegt aan de rand als geheel een ensemblekwaliteit toe. 

Gebouwen op zichzelf: 

- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel. 

- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm. 

- Het gebouw heeft een duidelijk te onderscheiden plint (begane grond). 

- Het gebouw richt zich op de straat. 

- Voorkanten hebben een open uitstraling. 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw of complex en het 

omringend gebied. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. 

- Entrees zijn duidelijk zichtbaar in de gevel. 

- Blinde gevels in de plint zijn niet toegestaan. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. 

- In en uitspringende delen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa. 

- De beëindiging van de gevel is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw en de Strevelsweg - 

Vaanweg. 

- Het gebouw is aan alle zijden evenwaardig. 

- Op maaiveld moet er interactie tussen gebouw en omgeving zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

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

Hart van Zuid. 

- Materialisatie en kleurgebruik ondersteunen het individuele karakter van het gebouw, maar gebouwen dienen 

wel voldoende familie van elkaar te blijven. 

- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en zwaar overkomt. 

- Hoogteaccenten kunnen een afwijkende materialisatie hebben t.o.v. de onderbouw. 

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

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat een deel van de opmerkingen uit het verslag van 18 maart 2020 op positieve wijze zijn 

verwerkt in het aangepaste voorstel. Het kleurgebruik van het metselwerk is lichter geworden wat het totale plan 

ten goede komt. Door de keuze voor een dubbelhoge plint in het hoge blok ontstaat er een betere aansluiting op de 

grote schaal van het plein. De commissie constateert echter ook dat een aantal opmerkingen nog onvoldoende zijn 

opgepakt. Aan de Strevelsweg is een groot deel van de straatgevel nog ingevuld met fietsparkeren wat een lange 

levenloze beleving vanaf de straat oplevert. De blokken kennen nog geen duidelijk afleesbare balans in onderlinge 

verschillen en overeenkomsten. Ook de gevelexpressie van de lagere blokken aan de aangrenzende woonstraten 

is nog niet overtuigend.  

 

De commissie merkt daarnaast op dat het voorstel een aantal fundamentele wijzigingen heeft ondergaan. Dit 

betreft onder andere de verdikking van het volume aan het plein wat een grote impact heeft op de beleving van het 

blok vanaf de straat en vanuit het binnenterrein. De vervlechting van de gevelprincipes in dit bouwblok levert 

daarnaast geen overtuigend beeld op. Vanwege de grote schaal van de blokken en de markante positie die het 

planvoorstel inneemt in de stad doet de commissie de suggestie om in een nader overleg met de architect het plan 

nauwkeuriger te bestuderen, en de uitgangspunten voor een overtuigende verschijningsvorm te bespreken. 
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Conclusie 

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

graag terug in een gezamenlijk overleg om de ontwerpuitgangspunten voor het bouwplan nader te bespreken. Op 

een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het 

bestuur afgegeven worden.  
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5.8  Schiedamseweg 282, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Shri Saraswatie school (regenboogschool) 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5498209 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van een school aan de Schiedamseweg, als vervanging van de 

bestaande bebouwing. Het schoolgebouw wordt aan een nieuwe wandelroute haaks op de Schiedamseweg 

gesitueerd. De ontstane ruimte aan de andere zijde van de school zal in een later stadium worden ingevuld. De 

entree van de school bevindt zich op de hoek van de wandelroute en de Schiedamseweg, en wordt verdiept in de 

gevel voorgesteld. Het schoolplein wordt aan de achterzijde geplaatst, met een mogelijkheid tot uitbreiding op het 

bestaande plein en zal in overleg met stedenbouw nader worden uitgewerkt.  

 

De massaopbouw bestaat uit een drielaags volume aan de Schiedamseweg, en een lager volume aan de 

schoolpleinzijde waarbij de daken verspringen. Op deze daken worden buitenterrassen voor de schoolkinderen 

voorgesteld. De daklijn wordt gecontinueerd door middel van een stenen pergola.  

 

De gevelopzet is geïnspireerd op een verweving van elementen uit de Indiase architectuur en karakteristieken uit 

de omliggende wederopbouwarchitectuur. Het gebouw kent een gridverdeling in metselwerk met vierkante 

gevelopeningen. Het metselwerk wordt in de horizontale banden voorzien van een verbijzonderd patroon, en wordt 

bij het dak verhoogd om de installaties te verbergen. De gevelopeningen zijn voorzien van vensters met een op de 

wederopbouwarchitectuur geïnspireerde kozijnindeling en een vierkant paneel met een patroon in het midden. Ter 

plaatse van de liftschacht worden de opties voor een metselwerk invulling met een Braziliaans metselverband en 

een pui-invulling met geëmailleerd glas voorgelegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

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 het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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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. 

- 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. 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

De commissie reageert positief op het getoonde conceptvoorstel. De schaal van het schoolgebouw is goed 

passend binnen de stedenbouwkundige context. Daarnaast is er een passende verschijningsvorm ontstaan met de 

keuze voor een verweving van elementen uit de Indiase architectuur en karakteristieken uit de omliggende 

wederopbouwarchitectuur. De commissie geeft voor de verdere uitwerking van het voorstel de volgende 

aandachtspunten mee: 

 

- De commissie vraagt om in samenspraak met stedenbouw tot een integraal ontwerp van het schoolplein te 

komen, en de relatie met de bestaande gymzaal en het kerkgebouw daarbij mee te nemen.  

- De aansluiting van de gevel op de Schiedamseweg is nog onvoldoende robuust door de grote vensters aan de 

winkelstraat. De commissie vraagt om een stevigere plint te ontwerpen met een zekere afstand tot de straat. 

- De hoek ter plaatse van de entree is te gevoelig voor ongewenste vervuiling. 

- De keuze voor een metselwerk invulling met een Braziliaans metselverband ter plaatse van de liftschacht is 

een overtuigendere keuze dan een pui-invulling met geëmailleerd glas. 

- De commissie vraagt om eventuele zonwering mee te nemen in het gevelontwerp. 

- De gevel of wachtgevel aan de zijde van het nog te bouwen volume is niet getoond in de presentatie en zal 

onderwerp van nadere welstandstoetsing zijn. 

 

Conclusie 

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

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

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

belangstelling tegemoet gezien. 

 


