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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

6 JANUARI 2021 
 

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

en Monumenten op 6 januari 2021 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 10:45 

 

4.1  Argonautenweg 53-55, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 10:45 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw school Wolfert Dalton 

Ontwerp:  DP6 architectuurstudio 

 Dossier:   OMC.20.11.00019 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Middenbaan-Noord 28, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (15 min) 11:05 

 Omschrijving:  Herbestemming kantoren naar wonen 

 Ontwerp:   VanEs architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.20.10.00331 

 

4.3  Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 11:20 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

 Ontwerp:   BARCODE Architects B.V.  

Dossier:   OMV.20.10.00614 

 

4.4  Nieuwe Binnenweg 159e, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 11:35 

 Omschrijving:  Realiseren van dakopbouw en twee dakterrassen 

 Ontwerp:   Bureau ANS Architectuur 

 Dossier:   OMV.20.05.00060 

 

4.5  Burgemeester Oudlaan 50, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 11:50 

Omschrijving:  Nieuwbouw sportgebouw 

 Ontwerp:   Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. 

Dossier:   OMV.20.10.00604 
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4.1  Argonautenweg 53-55, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw school Wolfert Dalton 

Ontwerp:  DP6 architectuurstudio 

Dossier:  OMC.20.11.00019 (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 vervangende nieuwbouw voor twee onderwijs- en sportvoorzieningen. 

De locatie wordt aan drie zijden met water en groen omzoomd. De gebouwen en het landschap zijn met elkaar 

verweven in één integraal ontwerp. De drielaagse schoolvolumes liggen iets verdraaid ten opzichte van elkaar aan 

de noord- en zuidrand van de locatie. Een luifel verbindt beide volumes aan de oostzijde. Op de wigvormige 

centrale tussenruimte zijn de groen ingerichte schoolpleinen gesitueerd. Veel van de reeds aanwezige bomen zijn 

behouden in het landschapsplan. Het verkeer ten behoeve van de schoolbusjes en het autoparkeren is aan de 

oostzijde van de locatie geconcentreerd. Een grote fietsparkeerplaats is opgenomen in de plint van de Wolfert 

Dalton school. Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers komt uit bij de entree naar de fietsenstalling en 

scheidt het langzaam verkeer van de busjes en auto’s. 

 

De beide gebouwen hebben een horizontale geleding met witte banden van geprofileerd aluminium afgewisseld 

met glasstroken. De volumes hebben afgeronde hoeken. De gymzalen zijn op de eerste verdieping gesitueerd en 

hebben een meer gesloten gevel. De erfafscheiding is mee-ontworpen en bestaat uit witte lamellen. Van de 

oorspronkelijke bebouwing zijn twee kunstwerken van Louis van Roode behouden en in de nieuwbouw 

opgenomen. Het grote betonplastiek is opgenomen in de zuidgevel bij de fietsbrug. Het glas-in-beton ornament is 

in het interieur van het Wolfert Dalton voorgesteld, ter plaatse van de glaswand bij de tribunetrap. Op beide 

scholen zijn twee posities aangegeven voor de naamgeving. 

 

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. 

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

omliggende bebouwing.  

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop het plan architectuur en landschap integreert. De 

nieuwe herkenbare identiteit is in haar opzet zeer overtuigend. De commissie merkt echter op dat de inpassing van 

de kunstwerken van Louis van Roode niet overtuigt. De kunstwerken zijn niet integraal ingepast en ondergeschikt 

gemaakt aan de architectuur. Hierdoor verliest het totaal aan kracht en zeggenschap. De suggestie wordt gedaan 

de positie van het betonplastiek in de gevel te heroverwegen en het kunstwerk in kracht te laten winnen door dit 

bijvoorbeeld een entree te laten markeren. Ook wordt gevraagd recht te doen aan de aard van het glas-in-beton 

ornament door het in de gevel op te nemen als raam. 

 

De commissie geeft tevens aan dat de criteria vragen om de materialen en kleuren af te stemmen op die van de 

oorspronkelijke bebouwing. Het kleurenpallet van de gevels heeft nog niet de juiste balans met de omgeving 

gevonden. De aanbeveling wordt gedaan de kleuren te verzachten om meer samenhang met de omgeving te 

bereiken. Ook zal het betonplastiek hiermee beter geïntrigeerd kunnen worden. Tenslotte vraagt de commissie 

aandacht voor de naamgeving op de gevels. De belettering in de gepresenteerde impressies is te geprononceerd. 

De commissie pleit voor een meer ingetogen belettering passend bij een schoolfunctie. 

  

Conclusie 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.2  Middenbaan-Noord 28, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming kantoren naar wonen 

Ontwerp:  VanEs architecten B.V. 

Dossier:  OMV.20.10.00331 

 

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 transformatie van het voormalige bankgebouw aan de Middenbaan-

Noord tot woningen. Aangegeven wordt dat de stedenbouwkundige opzet van het bouwblok waar het gebouw deel 

van uitmaakt waarschijnlijk een opbouw kende van vier volumes die gekoppeld werden door terugliggende 

volumes. Het nieuwe gebouw gaat weer terug naar deze opzet en voegt daarbij een extra bouwlaag toe. 

 

De woningen worden ontsloten door een glazen trappenhuis, die aan de buitenzijde in de ruimte voor de 

terugleggende delen worden geplaatst. De gevels krijgen een nieuwe indeling en worden voorzien van patio’s. De 

natuursteen gevelbeplating wordt hergebruikt op de eerste twee verdiepingen. De nieuwe laag krijgt een kunststof 

beplating met een houtprint. De architect presenteert tevens een optie waarbij de gevel tussen de buitenruimtes op 

de eerste verdieping wordt bekleed met de kunststof beplating in plaats van met de bestaande stenen gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

- 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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan het initiatief voor de transformatie van het voormalige bankgebouw tot woningen te 

ondersteunen. Ook kan zij op hoofdlijnen instemmen met de keuzes die zijn gemaakt voor de wijzigingen aan de 

gevels. Hierbij geeft zij wel aan dat de optie waarbij de gevel tussen de buitenruimtes op de eerste verdieping 

wordt bekleed met de kunststof beplating in plaats van met de bestaande stenen gevel niet wordt ondersteund. 

 

De commissie geeft echter ook aan dat de criteria vragen om de bestaande stedenbouwkundige structuur 

herkenbaar te houden en niet te verstoren. De presentatie geeft hierbij onvoldoende inzicht in de impact van het 

verhogen van het gebouw op de stedenbouwkundige structuur van de Middenbaan-Noord en het stadscentrum van 

Hoogvliet. Daarnaast heeft de commissie nog onvoldoende informatie vanuit de gemeente in hoeverre het 

verhogen van het volume wordt ondersteund in relatie tot de ontwikkelingen in het gebied.  

 

Het secretariaat welstand zal op korte termijn contact opnemen met de bouwinspectie en de afdeling stedenbouw, 

om voldoende informatie te verkrijgen om het bouwplan in zijn geheel te kunnen beoordelen. Vooralsnog kan de 

commissie nog geen positief welstandsadvies afgeven aan het bestuur. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de commissie niet over de juiste informatie beschikt om te kunnen beoordelen of de 

aanvraag omgevingsvergunning passend is binnen de geldende criteria. Het advies aan het bestuur is daarom 

vooralsnog negatief. De commissie ziet de architect graag terug in een volgende vergadering wanneer zij over de 

juiste informatie betreft de stedenbouwkundige inpassing van het voorstel beschikt.  
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4.3  Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

Ontwerp:  BARCODE Architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.10.00614 (voorheen conceptaanvraag OLO 5247469) 

 

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 verder uitgewerkte plan voor het bouwblok op de kop van de gebiedsontwikkeling 

Parkstad aan de Laan op Zuid, in navolging van de positieve reactie op het conceptplan in het verslag van 22 juli 

2020. De commissie gaat hierbij in op de uitwerking van het metselwerk basement, de bovenliggende torens en de 

wijze waarop de lichte binnenwereld door het basement naar buiten komt. 

 

De materialisering van het basement bestaat uit een donkerbruine baksteen, bruine betonbanden, glazen 

hekwerken met een stalen balustrade en antraciete aluminium kozijnen. De puien hebben een diepe neggemaat 

waarin het metselwerk een verspringing kent. In de terugliggende vlakken metselwerk is het patroon komen te 

vervallen. De dichte openingen in de metselwerk gevel bestaan uit een donkere, geperforeerde staalplaat. Aan de 

Laan op Zuid zijn het Braziliaanse metselverband en een deel van de gevelopeningen komen te vervallen en 

vervangen door beplating met een kunstuiting. De gebouwdelen waar de binnenwereld zichtbaar wordt zijn 

uitgevoerd in wit pleisterwerk. Bij de trap naar de verhoogde binnentuin wordt het pleisterwerk gecombineerd met 

banen van donker plaatmateriaal. 

 

De binnenwereld heeft een materialisering van betonnen galerijen, met geïntegreerde betonnen bloembakken 

afgewisseld met glazen doorvalbeveiligingen in met witte, stalen balusters. De achterliggende gevel is donker, in 

een combinatie van plaatmateriaal en houten kozijnen en voordeuren. De torens kennen een vergelijkbare 

materialisering, maar krijgen aluminium kozijnen en een toepassing van akoestische beplating aan de onderzijden 

van de balkons. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst aan Hoofdwegenstructuur) 

 

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. 
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- 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). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij in de vorige bespreking van het plan positief heeft gereageerd. Het voorstel is in 

hoofdopzet gelijk als het eerder getoonde voorstel, echter heeft de commissie nog wel een aantal fundamentele 

opmerkingen betreft de getoonde uitwerking van het plan. Daarnaast geeft de commissie aan dat de uitwerking 

zeer schematisch is uitgewerkt, doordat in de aanvraag omgevingsvergunning een complete detailset ontbreekt en 

dat voornamelijk de uitwerking van het basement en niet van de torens is ingediend. Zij vraagt de architect om een 

set schaal 1:5 principedetails van de beeldbepalende gevelelementen toe te voegen aan de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

De commissie ziet graag de volgende vragen en opmerking beantwoord, aangepast en toegevoegd aan de 

aanvraag omgevingsvergunning: 

- De installaties op de torens zijn te dominant aanwezig in het gevelbeeld. De commissie vraagt om deze laag 

mee te ontwerpen met het gebouw door deze met een passend materiaal te omkleden. Daarnaast geeft de 

inrichting van het dak van het basement nog geen overtuigend beeld door de hoeveelheid aan verschillende 

richtingen van de zonnepanelen en de delen installaties die er bovenuit steken. 

- De commissie ziet graag nadere informatie betreft de vormgeving en veroudering van de witte gevelelementen 

in de torens. Hierbij gaat het met name om het uiterlijk van het beton en de akoestische beplating aan de 

onderzijde, inclusief de wijze waarop deze worden bevestigd en waar de naden zich bevinden. 

- De commissie vraagt aandacht voor een onzichtbare bevestiging van de volkern beplating op de galerijen. 

- De commissie kan niet instemmen met het gebruik van wit pleisterwerk op maaiveldniveau, aangezien dit te 

kwetsbaar is in de stedelijk omgeving waarin het gebouw zich bevindt. Daarnaast is het materiaal zeer 

gevoelig voor vervuiling, met name de druipranden ter plaatse van het plafond onder de witte luifels. 

- Het hekwerk aan de Laan op Zuid ter plaatse van de doorgang tot de binnentuin kent geen overtuigende 

vormgeving en zal meer in samenhang met het gebouw en kwalitatief ontworpen moeten worden. 

- De hoge metselwerk opstanden ter plaatse van de loggia’s op de begane grond zijn geen passende oplossing 

voor de aansluiting aan deze zijde van het gebouw op de straat, doordat deze een te gesloten beeld van de 

plint opleveren. 

- Aan de Laan op Zuid is de gevel op de begane grond en de eerste verdieping geslotener geworden, de 

commissie vraagt om hier meer openingen aan te brengen. 

- De commissie kan niet instemmen met de donkere kleur van het metselwerk, die het basement een te somber 

uiterlijk geeft. Daarnaast zijn de verbijzonderingen in de terugliggende vlakken in het metselwerk niet meer 

zichtbaar, waardoor de gevel van het basement te weinig plastiek krijgt. 

- De commissie zal bij een positief welstandsadvies de voorwaarde stellen dat er voor de start van de 

gevelproductie een mock-up op locatie dient te worden getoond, waarin de beeldbepalende materialen en de 

wijze waarop deze samenkomen kunnen worden beoordeeld. Gevraagd wordt om bij de volgende bespreking 

van het plan een voorstel te doen van welke delen van de gevel een mock-up zal worden geproduceerd. 

 

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 opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.4  Nieuwe Binnenweg 159e, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Realiseren van dakopbouw en twee dakterrassen 

Ontwerp:  Bureau ANS Architectuur 

Dossier:  OMV.20.05.00060 

 

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 een dakopbouw met aan de voor- en achterzijde een dakterras. Het 

betreft een uitbreiding van het linker appartement in het appartementengebouw aan de Nieuwe Binnenweg. Het 

complex grenst aan het beschermd stadsgezicht en staat naast een Rijksmonument dat tevens in beschermd 

stadsgezicht ligt. De dakopbouw wordt los gehouden van het monument door minder dan één meter afstand van 

de kopgevel. De dakopbouw ligt circa vijf meter terug van de gevelrooilijn en het dakterras anderhalve meter.  De 

dakopbouw is beoogd als een rechthoekig volume, bekleed met verticaal gemonteerde, bruin gebeitste houten 

planken. Aan de voorzijde worden grote glasvlakken voorgesteld en aan de achterzijde biedt een glazen deur 

toegang naar het dakterras. De kozijnen zijn voorzien in antracietkleurig aluminium. Aan het dak komt een 

opengewerkte luifel die voor zonwering met lamellen kan worden gevuld.  Op het platte dak wordt een groen dak 

aangebracht. Het hekwerk van het dakterras wordt van metaal met een glazen paneelvulling.  

 

De architect geeft aan dat hij ook met de bewoners van het naastgelegen appartement in gesprek is over een 

vergelijkbare opbouw. Dit kan in de toekomst het beeld geven van een terugliggende laag van twee geschakelde 

opbouwen die ingeklemd ligt tussen de twee belendende gebouwen doordat beide een bouwlaag hoger zijn. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en ligt naast gemeentelijk monument & 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. 

- 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.  

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.  

- 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. 

 



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 
9 

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

nabespreking 

De commissie acht een dakopbouw vanuit de ruimtelijke context voorstelbaar doordat de aanpalende panden 

beide een bouwlaag hoger zijn dan het betreffende pand. De commissie vraagt echter om ervoor te zorgen dat de 

opbouw onderdeel wordt van de architectonische eenheid van het betreffende pand.  

 

Vanaf de Saftlevenstraat zal de beoogde dakopbouw duidelijk te zien zijn, wat vraagt om een goede 

architectonische inpassing. De commissie is van mening dat vanuit de stedelijke context de dakopbouw te 

autonoom is vormgegeven. De dakopbouw zal algemeen rekenschap moeten geven van de context en in het 

bijzonder van het pand waarop het beoogd is.  

 

Het is voor de commissie dan ook niet aanvaardbaar dat in het huidige voorstel de beoogde dakopbouw zich in 

uitstraling loszingt van het hoofdpand. Dit heeft onder andere te maken met de keuze voor een houten gevel dat 

oneigenlijk is aan het materiaalgebruik van het hoofdvolume en de algemene mate van terughoudendheid. De 

commissie kijkt met belangstelling uit naar een voorstel waarbij de dakopbouw in samenhang met de 

architectonische eenheid wordt ontworpen en rekenschap geeft van de context waarin het staat. 

 

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 opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.5  Burgemeester Oudlaan 50, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw sportgebouw 

Ontwerp:  Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. 

Dossier:  OMV.20.10.00604 (voorheen conceptaanvraag OLO 5299903) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de technische uitwerking voor een sportgebouw op de Campus Erasmus Woudestein en 

gaat in op de vragen die op 22 juli 2020 door de commissie zijn gesteld bij de planbespreking van de 

conceptaanvraag. Voor de context wordt beknopt het concept voor het sportgebouw nog een keer toegelicht. Ten 

behoeve van de realisatie van het sportgebouw worden twee plots samengevoegd die oorspronkelijk in het 

masterplan gescheiden worden door een straat. Om het masterplan te respecteren, wordt het gebouw ontworpen 

als twee volumes, die enerzijds gescheiden worden door een binnenstraat en anderzijds bijeen worden gehouden 

door ze in te kapselen in dezelfde huid. Het gevoel van afzonderlijk gestapelde volumes wordt benadrukt door een 

subtiel verschil in bouwhoogte. 

 

Voor een optimale aansluiting op het maaiveld is zoveel mogelijk publiek programma aan de gevel gelegd. Alleen 

ter plaatste van de sporthal is de gevel gesloten in verband met regelgeving voor officiële wedstrijden. De overige 

sportzalen zijn opgetild en worden verbonden met meerdere luchtbruggen. Ze bepalen de ruimtelijke structuur van 

het interieur en zijn bepalend voor het gevelbeeld. Het gevelontwerp bestaat uit een spel van ribben die afhankelijk 

van de plek een andere diepte hebben. Ze worden afgewisseld met glas en sandwichpanelen.  

 

Met betrekking tot de eerder gestelde vraag door de commissie om te onderzoeken of er gevelopeningen in de 

gevel van de tussenstraat kunnen komen, zonder de regelgeving omtrent officiële sportwedstrijden te negeren, 

wordt aangegeven dat dit niet haalbaar is. Er wordt gevreesd voor intredend zonlicht dat de sporters kan hinderen 

in hun spel. Op basis van de opmerking van de supervisor om de opdeling in twee verschillende bouwdelen in de 

vormgeving van de luifel te versterken is deze aangepast. De luifel wordt niet langer als een consistente lijn voor 

het gebouw langs getrokken, maar springt ter plaatse van de tussenstraat in en wordt deze ingekort ter hoogte van 

de hoeken van het gebouw. De architect sluit af met een foto van de mock up van een representatief geveldeel.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan bestaande 

gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + nieuw). 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk, het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen 

hoog zijn. 

o Bovenbouw is alles boven de plint. 

o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 

- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  
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- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de 

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 

tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 

max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 

- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

- Geen hekken en rolluiken 

Bovenbouw 

- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 

- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

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

van het campus Masterplan. 

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

op de kwaliteit.  

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

Reclame 

- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 

regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

Bijzondere gebouwen: studentenpaviljoen, parkeergarage, sportgebouw 

- Het sportgebouw zal gedeeltelijk ondergronds worden gerealiseerd. De volumetrische randvoorwaarde beperkt 

zich tot de maximum hoogte boven maaiveld (max. 5m). Het dak van het sportgebouw is onderdeel van het 

landschap 

 

Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 

planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 

 

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

De commissie is positief over de planvorming. Het ontwerp is van hoge kwaliteit en wordt door de voorgestelde 

massaopbouw en het gevelontwerp op inventieve wijze zorgvuldig ingepast in de stedenbouwkundig context. De 

commissie is ook van mening dat in de technische uitwerking van het plan de ambities uit de conceptaanvraag 

worden waargemaakt.  
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Het aangepaste voorstel voor de luifel, naar aanleiding van de opmerking van de supervisor, is wat haar betreft 

overtuigend. Door deze te laten in- en terugspringen wordt het masterplan - dat uitgaat van twee volumes met een 

tussenstraat en door de architect is vertaald naar één gebouw met een glazen terugspringende tussenstraat - 

ondersteund. 

 

De commissie onderschrijft het standpunt van de supervisor dat het toepassen van beton ter hoogte van de 

zijgevel te ver afstaat van het criterium uit de welstandsparagraaf wat vraagt om een hoge mate van transparantie. 

De architect wordt gevraagd om een alternatief voorstel voor te leggen dat beter aansluit op de verlangde 

transparantie dan het beoogde beton. Zij mandateert het secretariaat voor de beoordeling van het nadere voorstel.  

 

De commissie is verheugd dat er een mock up is gemaakt van een representatief geveldeel. Deze geeft een goed 

beeld van de hoge kwaliteit waarop wordt ingezet. De commissie geeft wel als aandachtspunt mee de naden in de 

aluminium banden en panelen te minimaliseren naar wat technisch haalbaar is. 

  

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 het 

aandachtspunt. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag 

omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  


