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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

9 DECEMBER 2020 
 

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

en Monumenten op 9 december 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), Eilander, Van Oort (gedeeltelijk), Ruitenbeek 

 

 

4  PLANNEN 12:40 

 

4.1  ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (15 min) 12:40 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorpanden naar 108 appartementen 

 Ontwerp:   V8 architects 

 Dossier:   OLO 5507887 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (15 min) 12:55 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 

Ontwerp:   LKSVDD architecten 

 Dossier:   OLO 5316291 (conceptaanvraag) 

 

4.3 Nabij Laan op Zuid 921, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw sportcentrum Huis op Zuid - Parkstad 

 Ontwerp:   Architektenburo K. van Velsen 

 Dossier:   OMV.20.08.00141 

 

4.4 Strevelsweg 350, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw Simeon en Anna 

Ontwerp:   KAW architecten en adviseurs 

Dossier:   OLO 4109207 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Ceintuurbaan 133, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Eef & Huub naar woningen 

 Ontwerp:   Roest Architectuur 

 Dossier:   OLO 4011795 (conceptaanvraag) 

 

4.6 Nabij Einthovenpad 3, Overschie (1e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 23 woningen - Parkrand Oost fase 2 Park 16Hoven 

Ontwerp:   Steenhuis Bukman Architecten 

Dossier:   OLO 5513721 (conceptaanvraag) 

 

4.7 Nabij van de Duijn van Maasdamweg, Overschie (1e commissiebespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 60 woningen - Reijsendaal Noord Park 16Hoven 

Ontwerp:   Pauwert Architectuur / Van Bergen Kolpa Architecten 

Dossier:   OLO 5526655 (conceptaanvraag)  
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4.1  ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument)  

 

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 de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot het herbestemmen van het kantoorgebouw op de hoek van de ’s-

Gravendijkwal en de Mathenesserlaan naar appartementen. Het kantoorgebouw betreft het voormalige 

bankgebouw Mees en Hope met een dienstwoning op de tweede verdieping. Het is een ontwerp van J.A. Brinkman 

en L.C. van der Vlugt en is als gemeentelijk monument beschermd. In 1985 is het oorspronkelijke interieur 

verwijderd en op het dak een optopping geplaatst. In 2011 is het pand aan de buitenzijde gerenoveerd. 

 

Het plan voor de herbestemming van het monument bevat in hoofdopzet een nieuw interieur dat uitgaat van een 

loftopstelling voor de appartementen en het vervangen van de dakopbouw. De in 2011 gerenoveerde gevel zal 

nagenoeg niet wijzigen. In de nieuw voorgestelde opzet wordt het monument weer gescheiden van het 

naastgelegen pand uit 1985. De hoofddraagconstructie blijft behouden en de later aangebrachte verlaagde 

plafonds worden verwijderd. 

 

In de gevel aan de ’s-Gravendijkwal komt de entree van de appartementen met rechts hiervan de toegang naar de 

fietsenkelder. De hoofdentree geeft toegang naar de hal met het nieuwe trappenhuis. In het hoekpand worden vier 

appartementen gemaakt, één woning per bouwlaag en in de optopping. Op de tweede verdieping wordt direct 

achter het meest rechts gelegen samengestelde venster aan de ‘s-Gravendijkwal de loggiaruimte met zitbank 

gereconstrueerd. Het raam blijft gesloten, het principe van loggia keert niet terug. De kluis in de kelder blijft 

behouden. 

 

De dakopbouw uit 1985 wordt vervangen door een nieuwe, eigentijdse optopping opgebouwd uit stalen kolommen. 

De balustrade aan de bovenzijde van de dakrand wordt vernieuwd en verhoogd. De bestaande afdekkap op de 

dakrand wordt hersteld. De opbouw bestaat uit een glazen terugliggende pui, waarvan de hoek de afronding van 

de plint volgt en de bovenzijde is voorzien van een dunne, staalplaten luifel. Hierboven ligt een minder hoge, verder 

terugliggende glazen pui met stalen kozijnen en spiegelend glas. In het nachtbeeld fungeert deze bovenste laag 

als een lantaarn.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

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

 

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. 
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- 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.). 

- 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. 

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 heeft waardering voor de aanpak van de herbestemming van het voormalige bankgebouw Mees en 

Hope en ziet een transformatie van de later aangebrachte dakopbouw als mogelijkheid tot een nieuwe compositie 

die recht doet aan het hoofdgebouw. Het nodigt uit tot een goede onderbouwing in relatie tot het ontwerp van J.A. 

Brinkman en L.C. van der Vlugt. Dat legt de lat hoog, maar maakt het ook interessant. Vanuit dit perspectief vindt 

de commissie de referentie van De Volharding van de architect Buijs verleidelijk, maar minder passend als 

inspiratiebron voor de opbouw.  

 

De commissie vindt de opbouw prachtig en subtiel ontworpen maar mist hoe dit voortbouwt op J.A. Brinkman en 

L.C. van der Vlugt. Zij daagt de architect uit tot het goede verhaal dat gebaseerd kan zijn op een eigentijds ontwerp 

dat is geïnspireerd op denkrichtingen J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt of een terughoudende getuigenis van de 

nalatenschap van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt. 

 

Het lichtspel in het referentiebeeld van De Volharding heeft geleid tot een interessant nieuw nachtbeeld dat een 

extra dimensie aan het gebouw geeft. De commissie vindt alleen de werking van de lantaarn kwetsbaar doordat 

deze alleen schijnt als in het appartement het licht aan is en bij de overige ramen de gordijnen gesloten. Het sterke 

compositorische beeld van een verlichte entree, trappenhuis en lantaarn gaat verloren als de bewoner niet thuis is. 

Een dergelijke afhankelijkheid doet afbreuk aan het concept. 

 

Met betrekking tot het interieur is de commissie positief over de open indeling van de woningplattegrond en het 

verwijderen van de later ingebrachte verlaagde plafonds. De ruimtelijke structuur wordt met deze aanpak weer 

ervaarbaar. Ook het op zijn oorspronkelijke positie terugbrengen van het trappenhuis is positief en van 

meerwaarde voor het monument.  

 

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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4.2  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 

Ontwerp: LKSVDD architecten 

Dossier:  OLO 5316291 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de school, als reactie op de opmerkingen 

van de commissie uit het verslag van 14 oktober 2020. Aan de achterzijde zijn de trappen aangepast en om een 

nieuwe centrale plek op schoolplein gesitueerd. De trap die het meest aan de toegang door het omliggende 

bouwblok is gesitueerd is en kwartslag gedraaid, en maakt aan de onderzijde een knik richting de doorgang. De 

trappen worden op een getrapt plateau geplaatst die onderdeel zijn van de inrichting van het schoolplein. 

 

De architect gaat dieper in op het gebruik van de geventileerde geveltegels als gevelmateriaal. Hierbij worden het 

kleurverloop en het hoekdetail nader toegelicht. Daarnaast wordt aangegeven dat het materiaal ter plaatse van de 

neggen niet de hoek kan worden omgezet en hier een aluminium kader wordt toegepast. De kozijnen worden in 

een lichte kleur uitgevoerd in plaats van verschillende kleuren. Ten slotte geeft de architect aan dat het ontwerp 

van de toegang door het omliggende bouwblok in een later stadium zal worden ingediend. 

 

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. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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. 
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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 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. De vormgeving van de trappen aan de achterzijde is goed passend bij het schoolgebouw en 

de inrichting van het binnenterrein. De commissie vraagt hierbij om een zorgvuldige uitwerking van de trappen, 

waarbij de materialen op passende wijze bij elkaar komen en rekening wordt gehouden met eventuele 

verzakkingen. De keuze om de kozijnen in een lichte kleur uit te voeren komt het plan zeer ten goede en de 

commissie kan instemmen met de wijze waarop de geventileerde geveltegels worden toegepast. De commissie 

ziet het ontwerp van de toegang door het omliggende bouwblok graag in een later stadium tegemoet. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. 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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4.3  Nabij Laan op Zuid 921, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw sportcentrum Huis op Zuid - Parkstad 

Ontwerp:  Architektenburo K. van Velsen 

Dossier:  OMV.20.08.00141 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege zijn rol 

als supervisor van de gebiedsontwikkeling Parkstad. 

 

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 het voorstel voor de nieuwbouw van het sportcentrum Huis op Zuid, als onderdeel van de 

gebiedsontwikkeling Parkstad aan de Laan op Zuid. Het gebouw heeft een opzet van een rechthoekige plint, 

waarop als losse volumes een sportgebouw en een appartementengebouw zijn geplaatst. Het voorlopige ontwerp 

van het appartementengebouw wordt toegelicht maar maakt geen deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.  

 

De plint van het gebouw heeft een opbouw van een transparante gevel met een dunne, microbetonnen luifel 

rondom. De glazen puien krijgen tussenliggende penanten van microbeton, waarbij de onderste vlakken in 

natuursteen worden voorgesteld. De horizontale gevelrand boven het maaiveld ter plaatse van het zwembad wordt 

ook in natuursteen uitgevoerd. De hoofdentree naar het sportgebouw bevindt zich aan de Laan op Zuid en bestaat 

uit een glazen schuifpui. Naast deze entree bevinden zich twee dichte geveldelen voor de traforuimtes, 

vormgegeven als lamellenroosters. 

 

Het zwembad bestaat uit een rechthoekig volume dat volledig met dichte, microbeton beplating is bekleed. Op de 

beplating wordt een nader te ontwerpen kunstwerk aangebracht in donkere belijning op het microbeton. De 

installaties worden binnen het volume opgelost en het dak wordt voorzien van een rechthoekig vlak van 

zonnepanelen en een verdiepte buitenruimte. 

 

Het appartementendeel bestaat uit een toren met een open voorgevel en dichtere kopgevels. De voorgevel heeft 

een rasterstructuur van microbeton die op een aantal plekken dikker is aangezet, met ingeklemde glazen 

balustrades voor de buitenruimtes. De kopgevels zijn ook in microbeton, en krijgen een gevelindeling van 

verspringend geplaatste verticale openingen die naar boven toe in aantal toenemen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Tijdens de vergadering wordt besloten dat het bestuur geadviseerd wordt de aanvraag omgevingsvergunning te 

toetsen aan de ‘uitgangspunten van welstandstoelichting’. 

 

Uitgangspunten van welstandstoetsing 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied. 

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  
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Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking  

De commissie geeft aan dat de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad een opzet kent die niet aansluit bij de 

op de locatie geldende welstandscriteria van het gebiedstype ‘niet-planmatige uitbreidingen’. Om die rede adviseert 

de commissie het bestuur om de aanvraag omgevingsvergunning te toetsen aan de ‘uitgangspunten van 

welstandstoetsing’.  

 

De commissie reageert positief op de stedenbouwkundige opzet van het plan en de keuze om het sport- en 

appartementengebouw in massaopbouw als uitzondering binnen de stedenbouwkundige structuur aan de Laan op 

Zuid vorm te geven. De commissie kan zich tevens vinden in de verschijningsvorm en detaillering van de 

verschillende gebouwonderdelen, en de samenhang tussen de drie bouwmassa’s. Hoewel het 

appartementengebouw nog geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning geeft de commissie 

aan dat de getoonde beelden, in combinatie met de verdere toelichting in de presentatie, een goede basis vormen 

voor de nadere uitwerking. 

 

De commissie constateert wel dat de vormgeving en driedimensionaliteit van de plint nog niet goed te beoordelen 

is, aangezien hiervan zeer abstracte geveltekeningen en geen impressiebeelden zijn getoond. De commissie 

vraagt de architect om de vormgeving van de plint rondom het gebouw in een volgende vergadering nader toe te 

lichten. Hierbij vraagt zij specifieke aandacht voor de vormgeving van de gevel ter plaatse van de trafo’s naast de 

entree tot het sportgebouw, en om deze zo smal en onopvallend mogelijk in de gevel te plaatsen en vorm te geven. 

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat zij graag, in samenspraak met de supervisoren van Parkstad, betrokken 

blijven bij de uiteindelijke materialisering en de vormgeving van de kunstuiting op de gevel van het sportgebouw.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog deels strijdig is 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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 4.4  Strevelsweg 350, Feijenoord (3e 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 11 november 2020 en een tussentijds overleg met een deel 

van de commissie. In Blok A zijn de balkons verschoven in de gevel en worden de horizontale banden 

doorgetrokken in de vormgeving van de balkons. De plint wordt in metselwerk voorgesteld, met uitzondering van 

het entreegebied die een betonnen gevel behoudt. Blok B krijgt een aanpassing in de horizontale band boven de 

plint, die eenzelfde dikte krijgt als de bovenliggende horizontale banden. 

 

In Blok C zijn de brede balkons aan de pleinzijde vervangen voor balkons conform het overige deel aan deze 

gevel. De luifel is verplaatst naar de kopgevel ter plaatse van de entree aan de Strevelsweg. De kroon over de 

bovenste drie bouwlagen van het volume is aangepast door rondom de bovenste balkons geen afdak te geven 

zodat de dakrand een vertanding krijgt. De architect geeft aan dat de fietsenstalling niet versmald kan worden. Hier 

is gekozen voor een gevel met glazen puien waardoor de fietsenstalling een open karakter krijgt. Het binnenterrein 

vormt geen onderdeel van de presentatie. 

  

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 metselwerk (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). 

- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide straten tegelijk  
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- 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 de opmerkingen uit het verslag van 11 november 2020 en het tussentijdse overleg op 

overtuigende wijze zijn verwerkt in het aangepaste voorstel. De commissie geeft de volgende aandachtpunten mee 

voor de verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- Doordat de gevel voor de fietsenstalling zeer transparant is geworden wordt deze zeer zichtbaar vanaf de 

straat. De commissie vraagt om bij een volgende bespreking van het uitgewerkte plan ook het ontwerp van het 

interieur mee te nemen. 

- In Blok B is door de aanpassingen aan de horizontale gevelband de plint optisch verlaagd, wat het plan niet ten 

goede komt. Gevraagd wordt om deze plint genereus vorm te geven en weer optisch te verhogen. 

- De commissie ziet graag de vormgeving en vergroening van de binnenplaats toegelicht in een nadere 

bespreking van het plan. 

 

Conclusie 

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

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

passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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4.5  Ceintuurbaan 133, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Eef & Huub naar woningen 

Ontwerp:  Roest Architectuur 

Dossier:  OLO 4011795 (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 plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 21 november 2018 en een tussentijdse interne bespreking op 25 november 2020. Door middel van foto’s wordt 

getoond hoe divers de directe omgeving van de bouwlocatie is. Het plan is op de volgende punten aangepast: 

 

- De erkers van de appartementen aan de Prins Frederik Hendrikstraat en de draaiende delen in de antraciete 

kozijnen worden in een witte kleur voorgesteld.  

- De hardstenen plint is komen te vervallen, het metselwerk loopt nu door tot op het maaiveld. 

- De buitenruimte op de hoek op de begane grond krijgt een vaste balkonbeglazing. 

- Het achterterrein is vergroend met hagen, graskeien op de parkeerplaatsen en een aantal bomen. 

- De lange metselwerk bergingsgevel is voorzien van verdiepte vlakken. 

- Het vluchttrappenhuis aan het drielaagse bouwdeel aan de Prins Frederik Hendrikstraat is compacter gemaakt 

en voorzien van verdiepingshoge spijlen voor minder schaduw en meer privacy in de tuin van het buurpand. 

- De erfafscheiding rond de tuinen is transparanter gemaakt en bestaat uit begroeide schermen tussen de 

tuinen. 

- De dakrand bestaat uit een dunne, betonnen rand met daarboven een donkerdere hogere rand. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Bedrijven- en haventerreinen en Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Inleidend - Uit het verslag van 21 november 2018 

Het grootste deel van de planlocatie ligt in het gebiedstype ‘bedrijven- en haventerreinen’. De herbestemming naar 

wonen genereert een nieuwe context waardoor deze gebiedscriteria niet meer volstaan. Dit is reden om bij een 

eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voor te stellen om hier de algemene Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Uitgangspunten van welstandstoetsing 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied. 

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  

 

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 van de commissie. De kleurwijziging van de 

erkers van antraciet naar wit, en het toevoegen van de witte draaiende delen is positief en versterkt de aansluiting 

op de omgeving. De commissie merkt echter wel op dat de aansluiting van de erkers en de kozijnen van het 

hoekblok op de dakrand nog niet consequent ontworpen is. De bovenste erker en kozijnen eindigen direct tegen de 

betonnen dakrand wat een gedrukt beeld oplevert. De commissie vraagt de architect om hier dezelfde kwalitatieve 

beëindiging te realiseren als in het drielaagse blokje, met een wit dak op de erker en een rollaag of enkele lagen 

metselwerk tussen de dakrand en de gevelopeningen. 
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De commissie merkt op dat de poort in de onderdoorgang naar het achterterrein niet in beeld gebracht is. De 

commissie geeft aan dat de poort integraal onderdeel dient te zijn van het totaalontwerp. Ten slotte geeft de 

commissie aan dat de kwaliteit van het achterterrein sterk verbeterd is door het toevoegen van bomen en groen en 

het verbijzonderde metselwerk van de bergingsgevel. Ze moedigt de architect aan de mate van vergroening zo 

mogelijk nog verder op te voeren. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de gewijzigde 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.  

De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan 

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.6  Nabij Einthovenpad 3, Overschie (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 23 woningen - Parkrand Oost fase 2 Park 16Hoven 

Ontwerp:  Steenhuis Bukman Architecten 

Dossier:  OLO 5513721 (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 woningen in Park Zestienhoven. De 

eengezinswoningen liggen in twee langere rijen van drie lagen aan het HSL-park en op de hoek een blok van vier 

woningen in vier lagen aan de van der Duijn van Maasdamweg. De rijwoningen liggen met de achterzijde aan het 

park en met de voorzijde aan een hof. De bergingen bevinden zich binnen het bouwvolume aan de voorzijde van 

de woning. Elke woning heeft een erker en een voortuin met daarin een parkeerplaats voor de auto. Aan het park 

hebben de woningen een verhoogd terras met een plantenbak rondom.  

 

Het hoekblok staat met de voorgevel direct aan de straat en krijgt aan de achterzijde een overbouwde 

parkeerplaats met een terras op het dak. Ter plaatse van de overbouwde parkeerplaatsen wordt een dubbelhoge 

gevel aan de parkzijde voorgesteld om de verschillende bouwdelen aan elkaar te smeden. 

 

De bouwvolumes zijn eenvoudig van hoofvorm en alle woningen krijgen een hogere begane grondverdieping. De 

metselwerk gevels hebben een regelmatig ritme van raamopeningen waardoor de individuele leesbaarheid van de 

woningen wordt vervaagd. Op enkele plekken zijn verbijzonderingen aangebracht zoals bijvoorbeeld bloemkozijnen 

of terugliggende metselwerkvlakken in een donkerder kleur. Aan het hof worden enkele schuine zinken dakvlakken 

met dakkapellen toegevoegd. Het metselwerk wordt voorgesteld in een roodbruine hoofdkleur met een paarsbruine 

plint. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985  

Welstandsniveau:  Bijzonder, Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante Criteria Welstandsparagraaf Park Zestienhoven 

Algemeen 

- 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 achteruit gaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

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

 

HSL park 

Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- De bebouwing langs het park heeft een representatieve en hoogwaardige uitstraling en is in samenhang met 

het park ontworpen. 
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- De relatie tussen het park en de aangrenzende bebouwing is optimaal: 

- bebouwing staat direct aan het park of wordt van het groen gescheiden door minimale infrastructuur. 

- tuinen aan het park zijn niet toegestaan. Een private zone tussen bebouwing en park, waarin bijvoorbeeld 

terrassen of vlonders kunnen worden geplaatst is wel toegestaan, mits deze zone geen erfafscheiding 

heeft. 

- De bebouwing langs het park bestaat uit verschillende bouwblokken, die tezamen een wand vormen en het 

park begeleiden. Samenhang tussen de verschillende bouwvolumes wordt verkregen door eenheid in 

vormgeving, architectuur, materiaalgebruik en kleurgebruik. 

- Repetitie van dezelfde bouwblokken is niet toegestaan. Variatie in vormgeving en architectuur is noodzakelijk 

om een eentonig beeld te voorkomen. 

- De gevel van het bouwblok, die grenst aan een binnenwereld of laan dient qua ontwerp hierbij aan te sluiten. 

- Het ontwerp van de bebouwing moet passen bij reeds ontworpen bouwblokken, zodat samenhang 

gewaarborgd blijft. 

Bebouwing op zichzelf 

- De bebouwing langs het park kadert het groen in en begeleidt het; de vormgeving en de architectuur van de 

bebouwing moeten dit versterken: 

- bouwblokken zijn stevig om tegenwicht aan het groen te bieden; 

- openingen tussen de bouwblokken moeten de wand visueel zo min mogelijk onderbreken; 

- een bouwblok heeft dezelfde bouwhoogte en een heldere dakrand; 

- de individuele woning is ondergeschikt aan het bouwblok; 

- de gevel langs het park is hoofdzakelijk vlak, enige plastiek is gewenst;  

- bouwblokken hebben een horizontale geleding; 

- ritmiek in de gevel is gewenst; 

- de bebouwing moet aan de zijde van het park transparant zijn. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten bijdragen aan de beoogde uitstraling van de bebouwing. 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten worden ingezet om de wand-functie van de bouwblokken te 

versterken. 

- Gesloten geveldelen bestaan hoofdzakelijk uit baksteen. Andere materialen zijn alleen toegestaan als 

ondersteuning en moeten passen bij de aangrenzende laan of binnenwereld. Plaatmateriaal en geëmailleerd 

glas zijn niet toegestaan. 

- De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit een kleurenpalet, bestaande uit de 

- kleuren rood en roodbruin. 

 

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

De commissie is enthousiast over het ontwerp van de gevels van de woningen, maar merkt op dat de 

stedenbouwkundige positie, met zowel de voor- als achterzijde aan een openbaar gebied, erg kwetsbaar is. De 

beide gevels vragen om een juiste balans en overgang tussen openbaar en privé. De commissie is er nog niet van 

overtuigd dat die balans in het nu voorliggende plan voldoende wordt bereikt. De aanbeveling wordt gedaan om 

aan de parkzijde de terrassen in combinatie met een goed landschapsplan van de gemeente beter in het park te 

laten landen. Waarbij onderzocht dient te worden of de nu voorgestelde breedtemaat van de terrassen wel de 

optimale is.  

 

De commissie stelt ook de vraag of de inpandige berging op termijn niet gebruikt zal worden als extra woonruimte, 

waardoor er fietsen en bergingen in de voortuin zullen verschijnen. Ook wordt er getwijfeld of de voortuinen wel zo 

groen blijven als voorgesteld. Om eventuele verrommeling en verstening tegen te gaan wordt de suggestie gedaan 

om in overleg met stedenbouw de voortuinen met de inzet van architectonische middelen, zoals een gebouwde 

erfafscheiding, carport, briefkasten en huisnummering integraal onderdeel van het ontwerp te laten zijn.  

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat in verhouding tot de overige gevels de kopgevel van het korte blokje aan het hof te 

weinig open en expressief is. Gevraagd wordt hier ook een passende openheid naar de straat te realiseren. 
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Conclusie 

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

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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4.7  Nabij van de Duijn van Maasdamweg, Overschie (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 60 woningen - Reijsendaal Noord Park 16Hoven 

Ontwerp:  Pauwert Architectuur / Van Bergen Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 5526655 (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 twee architecten presenteren een gezamenlijk ontwerp voor de nieuwbouw van 60 huurwoningen, verdeeld 

over dertien rijen aan de noordrand van Park Zestienhoven. De rijen bestaan uit twee lagen met een kap, met 

uitzicht op de boomkwekerij en het achterliggende vliegveld. Twee rijen aan weerszijden van een laan of een groen 

parkeerhof worden steeds door één architect vormgegeven. 

 

De kleur metselwerk wordt van oost naar west per woningrij iets lichter. De individuele woning is afleesbaar door 

iedere gevel net anders vorm te geven dan de naastgelegen gevel. De voortuinen worden afgescheiden met lage 

hagen. De achtertuinen krijgen een lage, houten erfafscheiding en een extra breed achterpad met ruimte voor 

plantvakken tegen de bergingen. 

 

De laanwoningen van Van Bergen Kolpa architecten worden opgebouwd uit een basisgevel met vier openingen. 

Door variatie in de grootte van de openingen en het toevoegen van zogenaamde spottervensters op de hoeken 

ontstaat een afwisselende gevelcompositie. De entrees van de kopwoningen liggen in de zijgevels. Een deel van 

de raamopeningen heeft negges met bijzondere metselwerkdetaillering. De hemelwaterafvoeren zijn verdiept in het 

metselwerk opgenomen. Er worden zeven tinten metselwerk voorgesteld van donkerbruin-rood tot rood-oranje. De 

dakvlakken krijgen een verholen goot, en vlakke keramische pannen die in twee tinten antraciet in banen gelegd 

worden.  

 

De rijen laanwoningen van Pauwert Architectuur worden voorgesteld met hoekverbijzonderingen zoals het 

verhogen van de kap van de hoekwoning of het toepassen van een groot zolderraam. De entreedeuren liggen bij 

de hoekwoningen in de zijgevel. Op de kopgevels worden vlakken verbijzonderd metselwerk toegevoegd. In de 

plint, in het middendeel en tegen de dakrand worden horizontale banen van staand metselwerk voorgesteld. 

Enkele ramen worden als bloemkozijn uitgevoerd en zakken door de horizontale banden. De zes rijen woningen 

worden twee aan twee in een eigen kleur metselwerk voorgesteld. Van oost naar west respectievelijk antraciet, 

bruingeel en zilvergrijs. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 & Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante Criteria (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven 2008) 

Algemeen 

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 (afbeelding 55). 

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

materialen die bij veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

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

Lanen 

Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- De gradiënt zorgt voor onderscheid tussen de lanen; dit onderscheid komt naar voren in de inrichting van de 

buitenruimte, maar moet zich ook in de architectuur en uitstraling van de laanbebouwing manifesteren. 

- De bebouwing aan weerszijden van een laan moet over de gehele lengte van de laan als een eenheid worden 

beschouwd. Dit betekent samenhang en continuïteit in architectuur en uitstraling. 

- Indien een deel van een laan reeds is gerealiseerd, dan moet het ontwerp van volgende delen (/woningen) 

zorgvuldig aansluiten op en passen bij reeds gerealiseerde bebouwing. 

- De bebouwing in een laan dient te worden ontworpen in nauwe samenhang met de inrichting van de laan. 

- De positionering en de vormgeving van de laanbebouwing moeten het formele karakter van de lanen 

versterken. 

Bebouwing op zichzelf 

- De individuele woning moet herkenbaar zijn; bouwblokken hebben daarom een pandsgewijs karakter. 

Herkenbaarheid van de individuele woning mag echter niet leiden tot verstoring van de samenhang en 

continuïteit van de totale laan. 

- De laanbebouwing dient op de laan te worden georiënteerd. Met name de voorgevel van de begane grond is 

voldoende transparant. De voordeur bevindt zich in principe in de voorgevel. De gevels van laanwoningen aan 

weerszijden van een inrit naar een binnenwereld zijn alzijdig gelijkwaardig ontworpen. 

- De erfafscheiding aan de voorzijde (en eventueel zijkant) dient in samenhang met het bebouwing te worden 

ontworpen en moet tevens passen bij de inrichting van de laan. 

Over de gehele lengte van een laan dient dezelfde erfafscheiding te worden toegepast. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- De detaillering is hoogwaardig en versterkt het ontwerp van de laanbebouwing. 

Detaillering moet tevens worden ingezet om de individuele woning herkenbaar te maken en tegelijk de 

samenhang van de totale laan te waarborgen. 

- De laanbebouwing bestaat voornamelijk uit baksteen; de baksteen heeft een sprekende uitstraling. 

- De kleur van de baksteen moet worden gekozen uit het per laan voorgeschreven kleurenpalet. 

Laan 1 (Villalaan): antraciet – bruin – rood – oranje 

Laan 2 (Statige straat): bruin – rood – oranje 

Laan 3: bruin – rood 

Laan 4: bruinrood – rood 

Het voegwerk van de stenen moet het ontwerp van de woning ondersteunen en passen bij het type en de 

kleur baksteen. 

- Kozijnen zijn van (hard)hout, staal of aluminium. 

- Indien sprake is van een kap, dan is deze afgedekt met donkere leien of donkere keramische dakpannen (niet 

geglazuurd). 

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor het gekozen concept en de beloftevolle uitwerking. Zij merkt op dat 

de keuze voor rijwoningen met een langskap gezien het programma en de aard van de locatie goed voorstelbaar 

is. Daarmee wordt de individualiteit van de woning zoals beschreven in de welstandsparagraaf Park Zestienhoven 

voor deelgebied ‘Lanen’ ondergeschikt gemaakt aan het ontwerp van de rij woningen als geheel. Hoewel dit niet in 

lijn is met de criteria kan de commissie hierin meegaan.  

 

De commissie geeft echter ook aan dat de aanlanding van het dak op de gevel in de planuitwerking van beide 

architectenbureaus erg bescheiden en te weinig expressief is vormgegeven. De suggestie wordt gedaan de 

dakrand of daklijst tot het krachtige samenbindende element van de rijen te maken om samenhang en continuïteit 

in architectuur en uitstraling te bereiken. Daarbij wordt een passende detaillering van hoge kwaliteit gevraagd.  
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De commissie begrijpt dat het huurwoningen zijn waar in eerste instantie geen dakkapellen op worden aangebracht 

maar doet toch de aanbeveling optiedakkapellen mee te ontwerpen en in de aanvraag omgevingsvergunning mee 

te nemen. Tenslotte wordt opgemerkt dat voorkomen moet worden dat de meest donkere rijen te somber en zwaar 

worden door de combinatie van donkere steen met donkere voeg en donkere kozijnen. 

 

Conclusie 

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

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. 


