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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

16 DECEMBER 2020 
 

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

en Monumenten op 16 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), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 11:10 

 

4.1  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 11:10 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

 Ontwerp:   Architectenbureau Rutten van der Weijden 

 Dossier:   OMV.20.11.00574  

 

4.2 Burghsluissingel, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 11:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Valckensteyn Pendrecht 

 Ontwerp:   Powerhouse Company 

 Dossier:   OLO 5539757 (conceptaanvraag) 

 

4.3  Schiedamseweg 282, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 11:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Shri Saraswatie school (regenboogschool) 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V.  

 Dossier:   OLO 5498209 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Rosestraat 1025, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 11:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

 Ontwerp:   Marge Architekten B.V. 

 Dossier:   OLO 5319295 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Groene Hilledijk 315, Charlois (4e commissie bespreking) (15 min) 12:10 

Omschrijving: Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carrégebouw naar woningen 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

 Dossier:   OMV.20.11.00039 
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4.1  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (3e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

Ontwerp:  Architectenbureau Rutten van der Weijden 

Dossier:  OMV.20.11.00574 (voorheen conceptaanvraag OLO 5140383) 

 

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) 

 

Inleidend  

Op 22 juli 2020 is het conceptplan voor de transformatie naar woningen tijdens de openbare vergadering 

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

verder uitgewerkt, en ingediend als aanvraag omgevingsvergunning.  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag d.d. 22 juli 

2020. De oorspronkelijke kleuren zoals toegepast bij de transformatie in de jaren ’60 van de vorige eeuw worden in 

het plan benaderd. De oorspronkelijke metselwerk lisenen blijven zichtbaar. De overige geveldelen worden 

lichtgrijs gestuct met witte neggekanten, grijze kozijnen en witte (oorspronkelijke) betonkaders. De gevels van het 

kopblok worden wit gestuct. De hoofdentree én het hoekblok krijgen een 4m hoge plint bekleed met 

gebouchardeerd hardsteen. De oorspronkelijke dakrand van de vierde laag en de erkers van de opbouw worden 

met zink bekleed.  

 

Het plan is niet aangepast aan de zijde van de De Ruyterstraat. De commissie had gevraagd of hier de opbouw 

verlaagd zou kunnen worden ten behoeve van meer daglicht in aangrenzende tuinen. Programmatisch en 

financieel gezien is het niet haalbaar hier minder woningen te realiseren. 

 

In de impressies wordt voor de woningen een houten zitelement voorgesteld. De architect geeft aan dat dit element 

zich bevindt op openbaar gebied en nog nader moet worden afgestemd met de afdeling Stedenbouw.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland) 

 

Relevante criteria 

(deelgebied Noordereiland ten oosten van de Brugweg)  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven voegen zich in de heldere en strakke gevelwanden van Maaskade en Prins Hendrikkade.  

- 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. 

- 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.  

- 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.  

- 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 bij het karakter van de straat en geeft (in proportie) uitdrukking aan het 

belang van de begane grondverdieping. 

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 uitstraling van het 

beschermde stadsgezicht. 

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

- 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). 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan qua hoofdopzet, gevelontwerp (inclusief raamindeling en -detaillering), 

kleuren en materialen past binnen de criteria. Zij kan er ook mee instemmen dat de extra bouwlaag van de opbouw 

aan de zijde van de De Ruyterstraat behouden blijft. De hoofdopzet van het plan is in maat en schaal voldoende 

passend bij de omringende bebouwing. 

 

De commissie merkt echter op dat in de principe-detaillering de verfijning en elegantie mist die passend is bij het 

beschermd stadsgezicht. Twee punten worden daarbij met name genoemd; de hekwerken met vierkante 

aluminium kokerprofielen en de inpassing van de nieuwe kozijnen in de bestaande betonnen kaders. De architect 

wordt gevraagd de details te verfijnen en nader uit te werken. 

 

Als voorwaarde wordt gesteld dat de nadere uitwerking van de details ter nadere beoordeling wordt voorgelegd 

aan twee leden van de commissie, die daarvoor gemandateerd worden. Daarbij zullen de twee volgende aspecten 

onderwerp van nadere beoordeling zijn:  

 

- De verfijning en elegantie van de hekwerken. 

- De inpassing en positie van de nieuwe kozijnen ter plaatse van de bestaande betonnen kaders. 

 

Tenslotte merkt de commissie op dat de houten zitelementen voor de woningen aan de Prins Hendrikkade buiten 

deze aanvraag omgevingsvergunning gehouden moeten worden. De zitelementen en de inrichting van de 

openbare ruimte zullen in samenhang en in overleg met Stedenbouw nader uitgewerkt moeten worden en worden 

nu niet in de planbeoordeling meegenomen. 

 

Conclusie 

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

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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4.2  Burghsluissingel, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Valckensteyn Pendrecht 

Ontwerp:  Powerhouse Company B.V. 

Dossier:  OLO 5539757 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van een flatgebouw op de locatie van 

de voormalige Valckensteynflat in Pendrecht, als reactie op de vragen en opmerkingen uit het verslag van 28 

oktober 2020. Het ontwerp voor de plint wordt nader toegelicht, en wordt voorgesteld in een zandkleurige 

natuursteen en een houten gevel ter plaatse van de woningen op de beganegrond. De entree wordt geaccentueerd 

door een schijf naar buiten te trekken. Ter plaatse van de fietsenstalling wordt de gevel geopend. De fietsen 

worden voor het zicht afgeschermd door een aantal betonnen schijven en het materiaal voor de vloer en gevel is 

een verlengstuk van de materialisering buiten. Bij de overgang naar de bovenbouw is een dubbele vloerdikte 

zichtbaar in de gevel, met een schaduwlijn in het midden. 

 

De gevelopeningen op de kop zijn nader uitgewerkt, en uitgevoerd als Frans balkon met een dubbele deur en een 

spijlenhekwerk zoals de balustrades bij de galerijen. De houten gevelonderdelen worden voorzien van een uv-

bestendige coating, waarbij wordt aangegeven dat deze voor een egale vergrijzing van de verschillende 

gevelvlakken dient. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

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

het verder uitgewerkte voorstel. De plint en de inrichting van de fietsenstalling sluiten op passende wijze aan bij de 

buitenruimte. De commissie vraagt hierbij ook de verlichting van de fietsenstalling mee te nemen in het ontwerp. 

De commissie kan ook instemmen met de invulling van Franse balkons op de kop van het flatgebouw.  

 

De commissie geeft wel aan het gebruik van het hout en de specifieke uv-bestendige coating lastig te beoordelen 

is, aangezien de criteria aangeven dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen dienen te hebben 

voor het uiterlijk. Mede door het experimentele karakter van het ontwerp vraagt de commissie om bij de aanvraag 

omgevingsvergunning een onderhoudsplan voor de houten gevel aan te leveren. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. De nadere uitwerking van het 

plan met daarbij het onderhoudsplan voor de houten gevel wordt met belangstelling tegemoet gezien in de vorm 

van een definitieve aanvraag. De commissie stelt voor dat het secretariaat de stukken uit de aanvraag 

omgevingsvergunning in een intern overleg aan de commissie ter beoordeling voorlegt. 
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4.3  Schiedamseweg 282, Delfshaven (2e 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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de bouw van de school aan de Schiedamseweg, als reactie 

op de opmerkingen uit het verslag van 11 november 2020. De architect geeft aan dat de naastgelegen toekomstige 

bebouwing los zal worden gekoppeld van de school, waardoor aan deze zijde de gevel zal worden doorgetrokken.  

 

De gevelopeningen in de plint aan de zijde van Schiedamseweg behouden dezelfde grootte, waarbij de architect 

aangeeft dat de achterliggende programma’s deze openheid aankunnen. De kleur van de gevel is in de onderste 

laag donkerder geworden, en krijgt een verloop naar de lichtere kleur in de penanten. De entree is aangepast door 

de droogloop vierkant vorm te geven, binnen de structuur van de gevel. Aan de achterzijde is de pergola 

losgekoppeld van het schoolgebouw. De kast van de zonwering is weggewerkt in de gevel. De architect geeft aan 

dat het gebouw een lichte constructie krijgt, met prefab gevelelementen die worden voorzien van minerale 

steenstrips. Door de keuze voor het gebruik van deze strips zijn de Braziliaanse metselverbanden in de gevel 

komen te vervallen. 

 

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. 

- 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. 
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- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat er in de vorige vergadering op hoofdlijnen positief is gereageerd op het voorstel. Zij 

ziet dat er op een aantal opmerkingen uit het vorige verslag is gereageerd, en dat de vormgeving van de 

hoofdentree sterk is verbeterd. De commissie constateert echter ook dat er in deze verdere uitwerking van het plan 

en de aanpassing aan het ontwerp een aantal strijdigheden zijn ontstaan met de welstandscriteria. De commissie 

ziet de volgende vragen en opmerkingen graag verwerkt in een aangepast planvoorstel: 

 

- De commissie reageert negatief op het gebruik van minerale steenstrips voor de gevels. Het gebouw heeft een 

ontwerp waarbij het expressieve karakter van de gevels door middel van baksteen wordt uitgedrukt. Het 

toepassen van minerale steenstrips is geen consequente uitwerking van dit gebouwconcept, en de 

verbijzonderingen zoals het Braziliaanse metselverband zijn komen te vervallen. Daarnaast is dit lichte 

materiaal te kwetsbaar voor de stedelijke locatie waar het gebouw wordt geplaatst. De commissie vraagt de 

architect om in de keuze van het materiaal beter aan te sluiten bij de robuuste, stenen gebouwen in de 

omgeving. 

- De commissie is niet overtuigd dat het programma in de ruimtes in de plint aan de Schiedamseweg de lage 

plint met veel inkijk vanaf de straat aan kan, en geeft aan dat het risico bestaat dat de onderzijden van de 

ramen in een later stadium zullen worden dichtgeplakt. Zij herhaalt de vraag om een stevigere plint te 

ontwerpen met een hogere opstand naar de straat. 

- Het loskoppelen van het gebouw met het naastgelegen toekomstige volume biedt de mogelijkheid om een 

alzijdig gebouw te ontwerpen. De commissie vraagt wel aandacht voor de kwaliteit van de tussenruimte die 

ontstaat, waarbij het zicht op een buitentrap niet tot een fraaie beleving van deze ruimte leidt. 

- De commissie herhaalt de vraag om inzichtelijk te maken hoe het gebouw en de inrichting van het schoolplein 

aansluiten op het aangrenzende plein en de omliggende bebouwing. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.   
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4.4  Rosestraat 1025, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

Ontwerp:  Marge Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5319295 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van het appartementengebouw, als reactie op 

de opmerkingen uit het verslag van 30 september 2020 en de tussentijdse bespreking van 9 november 2020. De 

volgende onderdelen van het ontwerp zijn aangepast: 

 

- De begane grond verdieping is een meter verhoogd. 

- De gevelopzet van beide torens is doorgetrokken tot aan de plint, in plaats van het doorzetten van de 

horizontale gevelindeling van het middendeel in één van de torens. 

- De hoek ter plaatse van de fietsenstalling is opener gemaakt. 

- De bredere gevelband op de vijfde verdieping is komen te vervallen. 

- De gevel voor de parkeergarage is dichter geworden, waarbij de groene inrichting van het binnenhof tot de 

gevel loopt en het pad ervoor is komen te vervallen. 

- De vloeren van de galerijen aan de achterzijde zijn slanker ontworpen. 

- De loggia’s van de losse volumes op het middendeel zijn dieper gemaakt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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. 
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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 passende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste voorstel, en dat zij akkoord gaat met de volumeopbouw van het gebouw. Doordat de gevelindeling van 

beide de torens is doorgetrokken tot aan de plint ontstaat er een heldere opbouw van twee torens en een 

tussendeel op een gezamenlijke plint. Ook komt het verhogen van de plint het plan zeer ten goede en is er een 

betere aansluiting gevonden van de achterzijde op het openbare binnenterrein. 

 

De commissie merkt echter wel op dat het voorstel nog zeer schetsmatig is uitgewerkt, en zich nog zal moeten 

bewijzen in een verdere uitwerking van het gebouw. Voor deze uitwerking geeft de commissie de volgende 

opmerkingen mee: 

 

- De aanpassing aan de achtergevel ter plaatse van de parkeergarage is alleen akkoord wanneer er geen pad 

voor deze gevel langs wordt doorgetrokken. De commissie vraagt om in samenspraak met de 

stedenbouwkundige tot een passende inrichting van deze zone te komen. 

- In de volgende fase ziet de commissie graag de plattegronden van de daken toegevoegd met een 

overtuigende inpassing van de installaties, inclusief het zo veel mogelijk uit het zicht houden van de 

glazenwasinstallatie. 

- De commissie vraagt aandacht voor de positie en vormgeving van de zichtbare naden, met name wanneer het 

metselwerk op een aantal plekken zal worden ingestort in prefab elementen. 

- De commissie vraagt aandacht voor een passende verdeling tussen horizontale en verticale gevelbanden, de 

toepassing van hoogwaardige kozijnen en een passende onderverdeling in het glas. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van 

het planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaal- en kleurgebruik, en een zorgvuldige detaillering. Op 

deze aspecten geldt dan ook een voorbehoud, zodat op deze aspecten in latere instantie een advies kan worden 

afgegeven. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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4.5 Groene Hilledijk 315, Charlois (4e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carrégebouw naar woningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OMV.20.11.00039 (voorheen conceptaanvraag OLO 5176991) 

 

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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert de technische uitwerking van de herbestemming voor het Carrégebouw van het 

Zuiderziekenhuis complex en gaat in op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 27 mei 2020. Met 

betrekking tot de oproep om de interventies afleesbaar en terughoudend te houden geeft de architect aan deze in 

een eenzelfde architectuurtaal te hebben ontworpen.  Daarnaast is er voor rust en eenvoud gekozen voor het 

repeteren van de elementen. Ze behoren hierdoor tot dezelfde groep en tegelijk maken ze onderdeel uit van het 

geheel door de zorgvuldige positie in het gevelvlak en de ranke, scherpe detaillering. 

 

Om het bestaande gevelbeeld te behouden en toch een energetische verbeterslag aan te brengen wordt 

overwegend gebruik gemaakt van achterzetramen, waarbij de hoofdindeling van het buitenkozijn wordt 

overgenomen. De kozijnen in de trappenhuizen worden bij geen achterliggende verblijfsruimte gerestaureerd en op 

de begane grond worden de vier deuren in de kopgevels gereconstrueerd. Ter plaatse van de nieuwe balkons 

worden de gevelopeningen naar beneden toe verlengd en voorzien van een stalen deurstel. De eerder beoogde 

balkons in de Noordgevel tussen de erkers zijn naar aanleiding van de opmerking van de commissie niet langer 

onderdeel van het plan. De erkers komen met deze wijziging weer tot hun recht. 

 

Voor de buitenruimte in het dakvlak van de binnenhof is gekozen voor onderscheid in vormgeving en kleur tussen 

de te maken balustrades langs de galerij en de afscheiding van het dakterras. De kleurstelling van de buitenruimte 

is afgestemd op het dakvlak. De beoogde serre op de begane grond aan de hofzijde wordt voornamelijk van glas. 

Ook de penanten waar een bouwmuur op aansluit worden voorzien van glas. Er volgt nog onderzoek naar het 

glastype voor de penanten.  

 

De architect geeft aan dat er een kleurenonderzoek wordt verricht en dat op basis van de resultaten een definitief 

kleurenvoorstel voor het totaal volgt. In de huidige aanvraag wordt voorlopig uitgegaan van zilvergrijs voor de 

kozijnen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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. 

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

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

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- 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 begane grondgevel 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de zoektocht naar een terughoudende interventie voor de herbestemming 

naar wonen van het Carrégebouw van het Zuiderziekenhuis complex. Door de ingrepen in vormgeving op elkaar af 

te stemmen en zoveel mogelijk het principe van herhaling in te zetten zijn ze als nieuwe tijdslaag herkenbaar. Door 

de ranke, scherpe vormgeving en het voorgestelde materiaalgebruik staan ze in goede verhouding tot het 

bestaande gebouw en ontstaat er een overtuigende eenheid.  

 

De commissie is positief over het niet langer invoegen van de balkons tussen de beeldbepalende erkers. Deze 

ondermijnde het krachtige gevelbeeld. Bij de beoogde buitenruimte in het dakvlak van de binnenhof is voldoende 

aangetoond dat het in kleurstelling behoort tot het dakvlak. Het is voor het plan een verrijking dat de van origine 

groene kraag van beplanting rondom het gebouw weer terugkomt.  

 

De visie op de aanpak van de kozijnen dat gericht is op het herstel of reconstrueren van de buitenkozijnen is van 

grote waarde voor het behoud van het gevelbeeld. Het toepassen van achterzetramen bij toekomstige leefruimtes 

is een passende methode om comfortverhoging en beeldherstel hand in hand te laten gaan. Wel wordt gevraagd 

om een nadere studie van de indeling van het kozijn en de afmeting van het profiel om het achterzetkozijn zo min 

mogelijk van buitenaf zichtbaar te laten zijn. De commissie doet voor de binnendeuren van de centrale ruimtes de 

suggestie het materiaalgebruik te baseren op de nalatenschap van Van der Steur.  

 

De commissie is benieuwd naar de resultaten uit het kleurenonderzoek en kijkt uit naar een onderbouwd 

kleurenvoorstel voor het geheel en in het bijzonder de kozijnen. 

 

Op basis van hiervoor verbindt de commissie de volgende voorwaarden aan haar advies: 

- Er dient ruim voor aanvang van de werkzaamheden op locatie een proefopstelling van het achterzetraam 

gemaakt te worden die ter beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd. 

- Het glas in het penant van de serre in de Noordgevel dient nader bemonsterd te worden. 

- Een wordt een nader te beoordelen kleurenvoorstel verwacht dat volgt op de resultaten van het nog uit te 

voeren kleurenonderzoek. 

 

Conclusie 

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

hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 


