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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

25 NOVEMBER 2020 
 

 

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

en Monumenten op 25 november 2020 via een videoconferentie 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: Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

 

 

6  PLANNEN 14:05 

 

6.1  Persoonsstraat 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Dukdalf naar woningen en voorzieningen  

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

 Dossier:   OLO 5584765 / OMC.20.11.00034 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Nassaukade, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

 Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OLO 5297699 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Plaszoom 354, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 

 Omschrijving:  Serre uitbreiden Restaurant de Tuin 

 Ontwerp:   zoarchitecten 

 Dossier:   OMV.20.09.00202 

 

6.4 Rodaristraat 31, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 14:50 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw school 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 5498135 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Mathenesserlaan 204-208, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 15:05 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorpanden naar 108 appartementen 

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

 Dossier:   OLO 5507887 (conceptaanvraag)  
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6.1  Persoonsstraat 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Dukdalf naar woningen en voorzieningen 

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

Dossier:  OLO 5584765 / OMC.20.11.00034 (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 de locatie Dukdalf in Feijenoord naar woningen 

en een horecaruimte. Op de locatie stond tot 1973 de Wilhelminakerk als hoogteaccent in de wijk, wat 

stedenbouwkundig aanleiding heeft gegeven voor een nieuw hoogteaccent. De nieuwbouw bestaat uit een toren 

op de kop met een vertrapping tot het niveau van het bestaande bouwblok waar het op aansluit. 

 

De plint wordt voorzien van een tweelaagse horecafunctie op de kop. Achter deze ruimte is de hoofdentree naar de 

appartementen gesitueerd die zowel vanaf de pleinzijde als de Oranjeboomstraat een adres krijgt. Het overige deel 

van de gevels aan de straat wordt voorzien van woningen met een naar binnen gelegen en verhoogde entree, en 

een groot raam ter plaatse van de woonkamer aan de straat. Het fiets- en autoparkeren wordt aan de binnenzijde 

van het blok opgelost, met een entree voor de auto’s door een opening in het bouwblok aan de achterzijde van het 

bouwplan. 

 

De gevels kennen een opzet van een metselwerk raster met ruimte raamopeningen en loggia’s. Per getrapt 

bouwdeel is gekozen voor een ander gevelraster, waarbij de penanten in de toren naar boven toe dunner worden 

met een dun uitgevoerde pergola als bekroning van het gebouw. Elk pand krijgt een net afwijkende kleur 

metselwerk, kleur voeg en type metselverband. De binnenzijde van het bouwplan wordt in hout voorgesteld, met 

een gezamenlijk daktuin op de parkeerverdieping. De overige daken worden groen ingericht met een systeem voor 

de waterhuishouding, een moestuin en zonnepanelen op het hoogstgelegen dakvlak. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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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 ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het hoogteaccent op deze plek binnen Feijenoord goed voorstelbaar is, met een 

passende verwijzing naar de voormalige Wilhelminakerk. Ook de verschijningsvorm, met een net afwijkende 

gevelopzet per gebouwdeel, is passend binnen de wijk waarin veel verschillende typen bebouwing voorkomt. De 

commissie is echter nog niet overtuigd van de uitwerking van de plint en de bekroning van het bouwplan, en geeft 

daarbij de volgende vragen en opmerkingen mee voor de verdere uitwerking: 

 

- De grote raamopeningen bij de woonkamers op de beganegrond zijn te open voor de specifieke locatie. De 

commissie vraagt om enige afstand tot de straat te creëren. Daarbij vraagt de commissie zich tevens af of de 

spiegelsymetrische opzet van beide zijden van het blok passend is, aangezien het plein en de 

Oranjeboomstraat een geheel ander karakter hebben. 

- De commissie geeft aan dat de keuze voor een open kop met een horeca-invulling de locatie zeer ten goede 

komt. Zij is echter nog niet overtuigd betreft de vormgeving van deze plint. De verschijningsvorm van de 

horecagevel en de overgang naar het middendeel kennen weinig plastiek, en gevraagd wordt om hier meer 

diepte en reliëf in aan te brengen. 

- De commissie vraagt zich af of de zeer rank vormgegeven bekroning op de toren maakbaar is en of er deze, 

tezamen met meer dieptewerking in de vormgeving van de plint, de plasticiteit in de gehele toren kan 

vergroten. 

- De commissie doet de suggestie om in samenspraak met de gemeente de inrichting van het naastgelegen 

plein integraal mee te nemen in de herontwikkeling. Daarbij vraagt zij aandacht voor de bijzondere 

geschiedenis van de plek waar de voetbalvereniging Feijenoord haar oorsprong heeft, wat meegenomen zou 

kunnen worden in de vormgeving van het plein. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende 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.  
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6.2  Nassaukade, Feijenoord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase X Hefkwartier 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5297699 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

uit het welstandsverslag van 28 oktober 2020. Het grid in de gevel is steviger aangezet en op het dak is er gekozen 

voor een opbouw die in vormgeving aansluit bij de opbouwen van de twee naastgelegen bouwblokken. Daarnaast 

is de structuur in de vormgeving van de plint doorgezet, en blijft de kleur van het metselwerk een lichtere tint dan 

het donkerdere metselwerk van de overige twee bouwblokken aan de kade.  

 

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). 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste voorstel. Er is een juiste balans ontstaan in de continuïteit in de bouwblokken aan de kade, het 

vervlechten van de toren met het basement, en de aansluiting op de bebouwing aan de Oranjeboomstraat. De 

commissie geeft aan dat het in het vorige verslag genoemde voorbehoud op de exacte kleurstelling van de gevel 

van kracht blijft. Zij vraagt de architect om het gevelmateriaal in een later stadium als bemonstering voor te leggen, 

in samenhang met de kleurstelling van de aangrenzende blokken. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. 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 in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De 

commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij 

twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.3  Plaszoom 354, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Serre uitbreiden Restaurant de Tuin 

Ontwerp:  zoarchitecten 

Dossier:  OMV.20.09.00202 

 

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 plan 

De architect presenteert het voorstel voor de uitbreiding van een bestaande serre van het restaurant de Tuin van 

de Vier Windstreken aan de Kralingse Plas. Het kavel is ingevuld met een aaneenschakeling van een 

monumentale molen, een voormalige directeurswoning, een terras en een serre met een voorruimte aan de plas. 

De architect stelt voor om de zone tot aan het water in te vullen met een uitbreiding van de serre, waarbij het terras 

en het deel van de steiger aan de serre komen te vervallen. De bestaande steiger sluit in het voorstel direct aan op 

het nieuwe volume, en loopt in het interieur door tot in de overige gebouwdelen. 

 

De bestaande serre bestaat uit een geknikt, glazen volume met een afgeschuind dak. Het nieuwe deel krijgt 

eenzelfde knik aan het water, en wordt aan de zuidzijde terugliggend geplaatst om het uitzicht naar de plas vanaf 

het bestaande terras te behouden. Het dak wordt naar de andere zijde afgeschuind, waardoor er aan de 

bovenzijde daglichttoetreding in het bestaande deel mogelijk blijft. De schuine bovenzijde wordt voorgesteld als 

vegetatiedak. De puien aan het water en richting het terras zijn te openen, waarbij de vloer aan het water doorloopt 

tot aan de basaltblokken aan het water. De detaillering van de puien en de dakrand is conform het bestaande 

glazen volume.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Kralingse Bos) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de locatie en op die van het park als geheel. 

- 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. 

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 de sfeer en uitstraling van de locatie en op die van het park 

als geheel. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
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- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

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

nabespreking  

De commissie geeft aan dat een uitbreiding van de serre tot aan het water in principe mogelijk is. Zij geeft echter 

wel aan dat het gebied een bijzonder welstandsniveau kent met specifieke criteria voor bouwinitiatieven binnen het 

Kralingse Bos. Deze criteria stellen dat de gebouwen op deze locatie als compact volume ontworpen dienen te 

worden, zodat er geen optelling van verschillende volumes en elementen zal ontstaan.  

 

Doordat het nieuwe deel in de plattegrond verder terug ligt ten opzichte van de bestaande serre en het dak in een 

tegenovergestelde richting is afgeschuind ontstaat er te veel een opeenstapeling van verschillende gebouwdelen. 

Om deze rede kan de commissie nog niet positief adviseren op het planvoorstel, en vraagt zij de architect om de 

bestaande serre en uitbreiding als één geheel en als compact volume vorm te geven. 

 

Conclusie 

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

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

aangepast voorstel graag terug in een volgende vergadering. 
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6.4  Rodaristraat 31, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw school 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5498135 (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:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 
 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de vervangende nieuwbouw van de J.A. Bijlooschool in Prins Alexander. 

De gehele ontwikkeling bestaat uit een campus met zowel een school voor voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs als voortgezet onderwijs. Er zal in twee fases worden ontwikkeld, waarbij gestart wordt met het 

voorliggende plan. De inrichting van het schoolplein inclusief de fietsenstalling en de berging maken deel uit van 

deze fase. Het totaal is gebaseerd op het prijswinnende ontwerp van het architectenbureau de Zwarte Hond voor 

een campus aan de Rodaristraat. Ten gevolge van bezwaar tegen de situering van het schoolplein heeft een 

herpositionering van de scholen plaatsgevonden. De architectonische invulling en nadere inrichting van de campus 

wordt gedaan door het architectenbureau RoosRos dat het conceptvoorstel voor fase 1 presenteert aan de 

commissie.  

 

Het ontwerp voor de school gaat uit van een tweelaags paviljoen in het groen. Het paviljoen kent een scheg-

achtige envelop en wordt gearticuleerd door uitkragende aluminium banden op de verdieping en als dakrand. 

Beide hebben in relatie tot de oriëntatie een verloop in de afstand tot de gevel. Tussen de banden komt een serie 

van staande vensters afgewisseld met dichte delen van houten lamellen. De onderzijde van de banden wordt 

bekleed met hout. Tegen de band ter hoogte van de entree wordt in losse letters de naam van de school geplaatst. 

In hoogte vindt ten opzichte van de bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan een overschrijding plaats.  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

Hoewel de commissie het waardeert dat zij vroeg in het proces wordt geïnformeerd over de vervangende 

nieuwbouw van de J.A. Bijlooschool brengt dit met zich mee dat zij kijkt naar een planvoorstel dat nog vrij abstract 

van vorm is. Zij reageert daarom op hoofdlijnen op het voorstel en begint met dat het huidige voorstel vooralsnog 

ontoereikend is in kwaliteit en rijkheid, en onvoldoende aansluiting heeft op de kenmerken van het gebiedstype van 

stempel- en strokenbouw. 

 

In relatie tot de kenmerken van het gebiedstype is de bestaande J.A. Bijlooschool school een goed voorbeeld van 

een weefselstructuur met grote glasvlakken en zich herhalende gevelelementen. De commissie hoopt dat dit een 

inspiratiebron kan zijn voor de vervangende nieuwbouw en leidt tot een eigentijdse weefselstructuur met grote 

glasvlakken en wellicht vanuit dit perspectief tot een heroverweging van de uitkragende banden. Daarnaast vraagt 

zij de entree uitnodigend vorm te geven en meer te articuleren.  

 

De commissie is vanuit de belangrijke rol die groen speelt binnen het gebiedstype stempel- en strokenbouw 

enthousiast over het initiatief tot het oprichten van een campus. Het kan een interessante en zachte groene 

inbedding zijn voor de te maken school. De commissie vraagt dit uitgangspunt maximaal in te zetten en daar waar 

het kan het groen tot aan het gebouw te laten lopen om het uitgangspunt van een paviljoen in het groen waar te 

maken. Daarnaast vraagt zij de fietsenstalling en de berging mee te ontwerpen in het voorstel.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.5  Mathenesserlaan 204-208, Centrum (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Transformatie kantoorpanden naar 108 appartementen 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OLO 5507887 (conceptaanvraag) 

 
Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie en presenteert het 

voorstel. 

 

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:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied & Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan) 
 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot de herbestemming naar wonen van het kantoorpand van architect van 

Elffers aan de Mathenesserlaan. Het pand dateert uit 1985 en ligt in het beschermd stadsgezicht 

Heemraadssingel-Mathenesserlaan. Het behoort tot één van de panden die in verschijningsvorm afwijken van de 

historische bebouwing aan de laan.  

 

Naast een herbestemming van het pand vindt er een uitbreiding en optopping plaats van het uitstulpende 

gebouwdeel aan het achterterrein. De optopping zal vanaf de straat niet te zien zijn. Het gevelontwerp van de 

uitbreiding bestaat uit hoge doorgaande bandramen afgezoomd met betegelde randen en een betonnen 

borstwering. De beoogde puien zijn groen van kleur, verticaal geleed en worden verdeeld in een onder-, midden- 

en bovenraam. De vensters in de te behouden achtergevel worden alle vervangen door ranke aluminium kozijnen.  

 

Aan de voorzijde worden de bestaande gevelopeningen naar het ontwerp van de twee aanwezige Franse balkons 

gewijzigd. Net zoals in de achtergevel worden ook hier alle bestaande venster vervangen door ranke aluminium 

kozijnen met een nieuwe onderverdeling. Op de bovenste verdieping worden de balustrades vernieuwd en in het 

linker bouwdeel worden de gevelopeningen verbreed. Op de begane grond worden de gevelopeningen tot aan het 

maaiveld verlengd, zodat het souterrain onderdeel kan worden van de praktijkwoning met een adres aan de straat. 

Op vloerniveau is in de pui een blinddeel voorzien. De overheaddeur naar het parkeerterrein op het binnengebied 

wordt vervangen door twee draaideuren. Het binnengebied inclusief het parkeerterrein wordt heringericht en vooral 

vergroend en vriendelijker aangekleed. Om het zicht op de auto’s te vertroebelen is een pergola met groene 

begroeiing voorzien. 

 

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.  
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- 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.  

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de omgang met het bestaande gebouw door de aanwezige kwaliteiten te 

behouden en als inspiratiebron te gebruiken voor de herbestemming van kantoor naar wonen. Een mooi voorbeeld 

is het aanwezige Franse balkon dat wordt gekopieerd en wordt ingepast in de bestaande bandramen. Het geeft het 

pand een overtuigende woonexpressie en het nut de bestaande kwaliteiten uit. Ook de te vervangen kozijnen in de 

bestaande bandramen samen met het voorgestelde kleurgebruik sluiten goed aan op het huidige pand.  

 

De commissie is vooralsnog niet overtuigd van het voorstel tot het op maaiveldniveau uitzagen van de bestaande 

gevelopeningen op de begane grond. De commissie begrijpt de wens om het souterrain tot de woning te 

betrekken, maar waarschuwt voor een zekere gevoeligheid met betrekking tot de vochthuishouding. Daarnaast 

vindt zij de ingreep nog onvoldoende passend binnen het karakter van de straatwand. De commissie vraagt om 

een meer robuuste oplossing te genereren die op inventieve wijze toch licht brengt in het souterrain.  

 

De commissie is positief over de uitbreiding van het uitstulpende gebouwdeel op het achterterrein. Het is in maat 

en schaal afgestemd op de korrel van het omsloten binnengebied. Door alleen het terugliggende uitstulpenede 

gebouwdeel uit te breiden en op te toppen is de uitbreiding niet waarneembaar vanaf de straat. Op deze wijze 

heeft het optoppen geen nadelige gevolgen voor het beschermd stadsgezicht.  

 

De commissie merkt op dat het gevelontwerp van de uitbreiding, bestaande uit hoge doorgaande bandramen 

afgezoomd met betegelde randen en een betonnen borstwering, van hoge kwaliteit is. Daarnaast heeft het een 

open uitstraling naar het binnengebied. 

 

De voorgestelede herinrichting van het achterterrein met extra groen en een nieuwe bestrating voor het 

parkeergebied wordt gezien als een opwaardering van het huidige versteende parkeerterrein. Wel vraagt de 

commissie aandacht voor de opstelling van het parkeren op het achterterrein. Vooral de auto-opstelplaats achter 

het ondiepe terras is niet gunstig voor de woonkwaliteit van de woningen op de begane grond.  Er wordt de oproep 

gedaan tot het heroverwegen van de opstelling of te overwegen het aantal parkeerplaatsen te reduceren. 

 

Naast een antwoord op de genoemde opmerkingen en aandachtspunten kijkt de commissie uit naar een 

hoogwaardige technisch uitwerking die de kwaliteit uit het conceptvoorstel continueert.  
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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.  


