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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

17 FEBRUARI 2021 
 

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

en Monumenten op 17 februari 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 

 

 

5  PLANNEN 12:45 

 

5.1  Blaak 333, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 12:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling naar woontoren 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OLO 5561721 (conceptaanvraag)  

 

5.2  Pegasusweg 14, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar wonen 

 Ontwerp:   Mulderblauw Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.20.11.00078 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.20.12.00041 (conceptaanvraag) 

 

5.4  Nieuw Kralingen, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementengebouw 

 Ontwerp:   Inbo B.V.  

 Dossier:   OMC.21.02.00033 (voorheen OLO 5343839) (conceptaanvraag) 

 

5.5  Nabij 1e Middellandstraat 68 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min) 13:50 

 Omschrijving:  Koolmees: Renovatie en extra bouwlaag realiseren 

 Ontwerp:   BTR architectuur + bouwkunde 

 Dossier:   OMC.21.01.00047 (conceptaanvraag) 

 

5.6 Westblaak 230, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

Ontwerp:   Barcode Architects B.V. 

Dossier:   OLO 5532781 (conceptaanvraag) 

 

5.7   Hoogstraat 185, Centrum (5e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00611 
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5.8  Boterdorpse Verlaat 22, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woonhuis 

 Ontwerp:   Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

 Dossier:   OMC.20.12.00027 (conceptaanvraag) 
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5.1  Blaak 333, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling naar woontoren 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OLO 5561721 (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 een woontoren aan de Blaak, waarbij de kelder van 

het te slopen kantoorgebouw wordt behouden. De toren wordt verhoogd tot een hoogte van zeventig meter. Het 

lagere afgeronde volume aan de zijkant van de toren wordt vervangen voor een wat hoger, rechthoekig volume. De 

hoofdentree van het gebouw ligt aan een pleintje in de oksel van beide volumes. De plint wordt rondom voorzien 

van open functies, met uitzondering van een parkeerentree en een aantal technische ruimtes aan de achterzijde. 

 

De gevel kent een opzet van een hoge plint, een middendeel met balkons aan de oost-, zuid- en westgevel en een 

kroon met een dubbelhoge verdieping en uitkragend dak. De balkons worden voorzien van kleine bergruimtes die 

naar een per verdieping wisselende zijde zijn afgeschuind. De gevels worden bekleed met bruine en witte 

geprofileerde aluminium beplating, en wordt voorzien van nestkasten. De balkons zijn van beton met een glazen 

balustrade. Het dak van het lagere volume wordt voorzien van groen en een collectieve buitenruimte met 

voorzieningen zoals een kas. De architect geeft aan nog verder te studeren op de vormgeving van de plint. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  



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 

 
4 

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

De commissie reageert positief op het voorstel tot het bouwen van een woontoren op de locatie. Ook de uitstraling 

van de toren aan de zijde van de Blaak is goed passend, en de open plint en het activeren van de zijde aan het 

water komen de plek zeer ten goede. De commissie heeft echter wel een essentiële opmerking betreft de 

hoofdopzet van het plan. De noordgevel heeft een te afwijkende uitstraling ten opzichte van de gevels met balkons 

over de volledige breedte. De commissie vraagt om de toren een alzijdig karakter te geven, met eenzelfde 

uitstraling richting het stadscentrum als naar de zijde van de Blaak. Ook dient de plint aan deze zijde zoveel 

mogelijk een open karakter te krijgen. Voor de verdere uitwerking van het plan geeft de commissie de volgende 

opmerkingen mee: 

 

- De commissie doet de oproep aan stedenbouw om de ruimte rondom het gebouw op passende wijze mee te 

ontwerpen, met aandacht voor de kade-inrichting en een inpassing van het bestaande kunstwerk dat nu voor 

het gebouw staat. 

- De vormgeving van de plint zou wat zwaarder en robuuster vormgegeven kunnen worden voor een passende 

aansluiting op de straat.  

- De commissie vraagt aandacht voor een fraaie detaillering van de dakrand van de kroon van de toren. 

- De balkons in de toren bepalen voor een groot deel de uitstraling van het gebouw, en verdienen een 

hoogwaardige afwerking aan de onderzijde.  

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. 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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5.2  Pegasusweg 14, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar wonen 

Ontwerp:  Mulderblauw Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.20.11.00078 (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 transformatie van het kantoorgebouw aan het Prins Alexanderplein 

naar een woongebouw. Het bestaande gebouw kent een opzet van een open plint met commerciële functies, met 

daarin een grote opening voor de doorgang naar het winkelcentrum, die met een eerdere vergunning is 

getransformeerd. De bovenbouw heeft een gevel van een betonnen structuur met een invulling van witte tegels, 

glas en panelen. 

 

De architect stelt voor om het gebouw te voorzien van een nieuwe gevel en te verhogen met drie bouwlagen. In de 

plint blijft het commerciële programma behouden, waarbij de kolommen worden bekleed met een aluminium 

beplating. Aan de bovenzijde van de plint komt een luifel rondom het gebouw met verschillende afschuiningen. Het 

middendeel wordt bekleed met aluminium en krijgt uitkragende balkons. De raamindeling wordt behouden waarbij 

verschillende delen worden voorzien van geëmailleerd glas. De drie nieuwe bouwlagen krijgen grotere 

glasopeningen en inpandige balkons, met tevens een aluminium gevelbekleding. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het vergroten van het bouwvolume stedenbouwkundig goed mogelijk is, maar dat de 

architectonische kwaliteit van het getoonde bouwplan niet overtuigt. Het bestaande gebouw kent een expressieve 

vormgeving die past bij het oorspronkelijke karakter van het gebied. De commissie vraagt om die karakteristieken 

als uitgangspunt te nemen voor de transformatie van kantoorgebouw tot woongebouw. Daarnaast wordt gevraagd 

om het planvoorstel veel meer in relatie tot de omliggende bebouwing te tonen in plaats van als een object op 

zichzelf. 

 

Het gebruik van aluminium beplating over de gehele bestaande gevel resulteert in een te vlakke en donkere 

vormgeving met te weinig tactiliteit. Door de verschillende kleuren van geanodiseerd aluminium zal een grote 

kakafonie aan verschillende tinten in de gevel ontstaan. Daarnaast ontstaan er met het gebruik van veel 

geëmailleerd glas in het middendeel zeer kleine gevelopeningen, wat het gebouw een gesloten en sombere 

uitstraling geeft. Hoewel er in dit deel uitkragende balkons zijn toegevoegd ontstaat er nog geen expressie van een 

woongebouw. Daarnaast geeft de commissie aan dat de luifel in schaal, vormgeving en positie niet passend is in 

de omgeving. De luifel creëert een te grote breuk tussen de plint en de rest van het gebouw en hangt te hoog om 

een functionele toevoeging te zijn. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.3  Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.20.12.00041 (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 transformatie van het kantoorgebouw aan het Prins Alexanderplein 

naar een woongebouw. Het bestaande gebouw heeft een stedenbouwkundige opzet van twee schijven die in de 

plattegrond een kruis vormen, met in de plint en vrij in de hoogte hangend een aantal tussenvolumes die deels een 

afgeronde gevel hebben. De entree bevindt zich verdiept onder het gebouw, het overige deel van de plint heeft een 

gesloten karakter. De gevels hebben een opzet van vlakken van kleine tegels in de tinten wit en blauw, met een 

invulling van vierkante ramen en horizontale banden van gevelopeningen.  

 

De architect stelt voor om de tussenvolumes te verwijderen en het gebouw rondom te voorzien van balkons die als 

doorlopende banden om de bebouwing heen worden getrokken. Op verschillende plekken steken de balkons 

verder naar buiten. De banden bestaan uit een lichtbruine aluminium beplating in een schegvorm van verschillende 

afmetingen. Aangegeven wordt dat er nog wordt onderzocht in hoeverre de balkons per verdieping een andere 

vormgeving krijgen en of deze worden voorzien van perforaties in het plaatmateriaal. De gesloten plint wordt 

geactiveerd door deze te openen en verschillende commerciële functies toe te voegen. De daken worden ingericht 

met groen en krijgen een verbinding naar de openbare ruimte.  

 

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. 
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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). 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het voorstel een hoog ambitieniveau kent en dat zij de transformatie van het 

bijzondere kantoorgebouw naar een woongebouw ondersteunt. Door de plint te openen en de toevoeging van 

verschillende commerciële functies en groene daken wordt het gebied geactiveerd en is er een fraaie aansluiting 

op het Prins Alexanderplein. Met het verwijderen van de tussenvolumes ontstaat er stedenbouwkundig gezien een 

heldere en leesbare opzet van het gebouw. 

 

De commissie geeft echter ook aan dat met het toevoegen van de nieuwe laag deze heldere opzet weer deels 

teniet wordt gedaan. Doordat de balkons op verschillende plekken verder naar buiten steken en door de afwijkende 

vormgeving van de balustrades is de hoofdvorm van de reeds expressieve hoofdmassa niet meer afleesbaar. 

Daarnaast levert de combinatie van de bestaande witte en blauwe tegels met de glimmende, lichtbruine banden 

over de gevel nog geen overtuigend beeld. De commissie vraagt of de kleuren en materialen meer op elkaar en op 

de omgeving kunnen worden afgestemd. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het glanzende materiaal, 

wat bij de toepassingen op een grote schaal een te overweldigend beeld op kan leveren. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. 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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5.4  Nieuw Kralingen, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementengebouw 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00033 (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) 

 

Inleidend  

Op 25 november 2020 is het conceptplan (OLO 5343839) voor de nieuwbouw van het appartementengebouw 

tijdens de openbare vergadering gepresenteerd aan de commissie. Naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie is het plan aangepast en als nieuw conceptplan (OMC.21.02.00033) ingediend. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

van 25 november 2020. De knip tussen de bouwdelen en bouwstijlen Dissonant, Hollandse Bouwstijl en 

Romantisch Kubisme is aan voorzijde en achterzijde van het gebouw gelijk gemaakt. De doorgaande galerij aan de 

achterzijde verbindt de drie bouwdelen waardoor er slechts twee entrees met trappen en liften nodig zijn. Aan de 

galerij zijn de buitenruimten gesitueerd waarbij de zaagtandgevel voor privacy zorgt. De gevels van de drie 

verschillende bouwdelen worden elk rondom in een subtiel van elkaar verschillende metselwerkkleur voorgesteld. 

Elke stijl heeft daarbij een individuele kleur kozijnen en deuren.  

 

Ter plaatse van het hogere volumedeel van het gedeelte Dissonant ligt de galerij binnen metselwerk kolommen en 

een dak. De galerij ter plaatse van de Hollandse Bouwstijl zijn vier van de zes beuken verbijzonderd met betonnen 

kolommen die een houten pergola dragen en heeft de galerij glazen balustraden. In het deel in de stijl Romantisch 

Kubisme zijn de horizontale lijnen versterkt door een eenvoudige daklijn, doorgaande spijlenhekwerken en het 

ontbreken van verticale elementen voor de galerij. Tenslotte zijn aan de oostzijde de boven elkaar geplaatste 

loggia’s aan de straat dichter naar de straathoek geplaatst.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Ontwikkeling (welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Relevante criteria - Romantisch Kubisme 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf panden.  

Verschijningsvorm  

- Binnen een architectonische eenheid bevindt zich minimaal één duidelijk verticaal afwijkend element zoals 

schoorsteen, plastische kopbeëindiging en erker. 

- Binnen de samenhang van een architectonische eenheid zijn, ondanks een zekere maat van repetitie, 

individuele entrees duidelijk afleesbaar. 

- Gevels zijn plastisch vormgegeven door middel van in- en uitspringende geveldelen zoals erkers, balkons, 

loggia’s en pregnante dakranden.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een spel van horizontale/ verticale elementen en accenten, waarbij 

horizontaliteit dominant is.   

- Ornamenten zijn sober en onderdeel van de architectonische samenhang. 

- Entrees van panden zijn onderdeel van de plastische compositie op het niveau van een gevel. De entrees 

worden met architectonische middelen opgenomen in neggen, onder erkers en in uitsparingen in de gevel. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Accenten kunnen van hoogwaardig beton of natuursteen zijn gemaakt.   
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Relevante criteria - Hollandse Bouwstijl 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- In de architectonische eenheid zijn de individuele afleesbaar als onderdeel van de totale compositie. 

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Ramen, deuren en erkers zijn verticaal vormgegeven.  

- De gevelopbouw is consequent, raamindelingen vormen een ritmisch samenhangend geheel.  

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Ornamentiek wordt ingezet om de gevels niet vlak te laten eindigen en er textuur in aan te brengen. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Ornamenten zijn beperkt tot plastiek in het metselwerk, materiaalgebruik van de plint en/ of profilering van de 

dakrand. 

 

Relevante criteria - Dissonanten 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één tot vier panden. 

Verschijningsvorm  

- Dissonanten zijn uniek en worden niet herhaald. 

- Gevelbeëindigingen en dakranden zijn zorgvuldig ontworpen.  

- Dissonanten worden niet in een historiserende stijl ontworpen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detail en ornament zijn consequent onderdeel van de compositie.  

- Hoofdmaterialen voor de gevels zijn natuurlijk van aard. Natuurlijke materialen zijn onder andere hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton, metselwerk (geen kunststof of vezelplaat). 

- Kleuren van de gevels zijn materiaal eigen. Gevels worden niet dekkend geverfd (met uitzondering van 

stucgevels). 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de knippen tussen de bouwstijlen nu helderder zijn en mooi bij elkaar komen. De 

hoekwijziging aan de oostzijde wordt als positief ervaren. Zij merkt echter ook op dat aan de achterzijde de 

verschillen nog te subtiel zijn en daardoor niet overtuigen in relatie tot het concept van het masterplan en de 

verschillende bouwstijlen. De keuze voor doorlopende galerijen kan de commissie begrijpen echter vraagt de 

achterzijde ook om meer differentiatie, zeker gezien de zichtbaarheid erop vanuit de omgeving. Zij doet de 

suggestie de expressie van de drie individuele delen te versterken, bijvoorbeeld door een meer uitgesproken 

verschil in de ruimtelijke uitwerking, het in- en uitspringen, kleur van kozijnen en deuren, materiaal of andere 

architectonische middelen. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een 

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.5  Nabij 1e Middellandstraat 68 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Koolmees: Renovatie en extra bouwlaag realiseren 

Ontwerp:  BTR architectuur + bouwkunde 

Dossier:  OMC.21.01.00047 (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 renovatie en optopping van twee naast elkaar gelegen panden op de 

hoek van twee belangrijke stadsassen. Het rode hoekpand en het witte naastgelegen pand zijn beide als 

beeldondersteunend aangemerkt, maar verkeren beide in zeer slechte staat. 

 

Voorgesteld wordt om van beide panden de gevels en het casco te behouden en te herstellen naar de 

oorspronkelijke staat, waarbij de scheefstand wordt geaccepteerd. De plasticiteit van de gevel blijft behouden en 

de erkers, de balkons en de hekwerken worden hersteld. De kap van beide panden wordt gesloopt en een extra 

laag en een nieuwe kap met eigentijdse dakkapellen worden toegevoegd. Ter plaatse van het rode hoekpand 

wordt de nieuwe vierde laag iets teruggelegd om een verholen goot achter de scheefliggende goot te kunnen 

aanbrengen. Voorgesteld wordt om de gevel van het witte pand een verdieping op te metselen waarbij de 

tuitgevels worden teruggebracht met daartussen een brede dakkapel.  

 

Historisch onderzoek toont aan dat het witte pand oorspronkelijk niet witgeschilderd was maar roodbruin 

metselwerk had, in aansluiting op de omgeving. Voorgesteld wordt om het kleurcontrast tussen beide panden te 

verzachten. In de plint worden gevelpuien voorgesteld die passen bij de maat, schaal en plasticiteit van de 

oorspronkelijke architectuur. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur) 

 

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.  

- 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.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor het ambitieuze plan. Zij is verheugd dat de panden behouden 

blijven en worden gerenoveerd. Zij geeft aan dat een gedegen constructief onderzoek noodzakelijk is om de 

mogelijkheden in kaart te brengen.  

 

De commissie merkt op dat de nieuwe kap meer geleding nodig heeft om het onderscheid tussen de twee panden 

te versterken en behouden. De suggestie wordt gedaan om de dakhelling voor beide panden anders te kiezen en 

een verschil in kleur en materiaal in de kap aan te brengen. Daarnaast geeft de commissie aan dat de nieuwe kap 

en dakkapellen meer terughoudend vormgegeven dienen te worden. Een eigentijdse vormgeving is voorstelbaar 

mits het zich bescheiden opstelt ten opzichte van de al rijk gedecoreerde gevels. De vraag wordt gesteld of de goot 

boven de nieuwe vierde laag op het hoekpand echt noodzakelijk is.  

 

Het wijzigen van de kleur van de panden is goed voorstelbaar mits deze aansluiten op het kleurenpalet uit de 

buurt. De plint op de hoek en aan de 1e Middellandstraat verdient meer grandeur en uitstraling passend bij de 

architectonische eenheid en de omgeving waar veel oorspronkelijke winkelpuien inmiddels zijn teruggebracht naar 

de oorspronkelijke staat. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. 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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5.6  Westblaak 230, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

Ontwerp:  Barcode Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5532871 (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) 

 

Inleidend  

In navolging van het dringende advies van de commissie van 28 oktober 2020 is aan SteenhuisMeurs gevraagd 

een cultuurhistorisch onderzoek te doen. Het Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling Westblaak 230 is op 3 

februari 2021 aan de commissie gepresenteerd in het besloten deel van de vergadering. De architect heeft 

aangegeven dat SteenhuisMeurs als adviseur betrokken blijft bij het verdere ontwerpproces. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

verslag van 28 oktober 2020 en de aanbevelingen uit het cultuurhistorisch onderzoek. Voorgesteld wordt het 

gebouw van architect Nefkens grotendeels te behouden, te respecteren en te restaureren naar oorspronkelijke 

staat. Het deel van het gebouw waar de hoogbouw wordt geprojecteerd, zal deels gesloopt worden en 

gereconstrueerd met hergebruikte gevelmaterialen. De plint wordt gereactiveerd met publiek programma. In de 

verhoogde kop aan de Westersingel wordt een restaurant voorgesteld met een groen dak met een geïntegreerd en 

een vrijstaand dakpaviljoen. Van de luifel met terras aan de Westersingel wordt de groene beplating verwijderd en 

met het oorspronkelijke Cristallino omkleed. Op de luifel wordt een publiek terras voorgesteld zoals oorspronkelijk 

ook gepland was. 

 

De bovenste laag wordt getransformeerd en in verschijningsvorm en materialen vervlochten met de expressieve 

architectuur van de nieuwe toren. De oorspronkelijke gevelbekleding van gegoten aluminium wordt daarbij 

hergebruikt. De toren wordt voorgesteld met een meanderende vloer die zich per twee verdiepingen omvouwt tot 

een wand en weer naar een vloer. De twee tussenliggende woonlagen hebben verdiepingshoge glaspuien. De 

onderste laag appartementen heeft een terras op de naar buiten stekende vloeren. In de dichte wanden van het 

nieuwe bouwdeel aan de Eendrachtstraat en de Westersingel worden verticale openingen in verschillende 

breedtes voorgesteld. In de dichte kop van de nieuwe opbouw aan de Westersingel wordt een patio of erkervenster 

voorgesteld. De architect geeft aan dat nog onderzocht wordt of de overkluizing aan de Eendrachtstraat behouden 

mag en kan blijven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied, beschermd Stadsgezicht Waterproject, cultuurhistorisch 

waardevol object) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie waardeert de planaanpassingen die naar aanleiding van het historisch onderzoek zijn gedaan en 

ondersteunt de keuze om SteenhuisMeurs betrokken te houden bij het ontwerpproces. Dat het bestaande gebouw 

gerespecteerd wordt, behouden blijft en wordt gerestaureerd is zeer waardevol voor het behoud van deze tijdslaag 

in de stad. 

 

De commissie geeft aan dat het expressieve gebaar van de nieuwe opbouw op het krachtige wederopbouw 

gebouw voorstelbaar is. De commissie merkt echter ook op dat de versmelting van de opbouw van het gebouw en 

de toren niet overtuigend is en de hiërarchie van de Rotterdamse laag aan de Westblaak verstoort. Dit wordt mede 

veroorzaakt doordat er één laag van het historisch waardevol geachte volume van Nekens wordt opgeofferd. De 

commissie pleit voor het zichtbaar los houden door middel van een setback van de toren ten opzichte van de 

Rotterdamse laag. Voorkomen moet worden dat het gebouw van Nefkens gereduceerd wordt tot slechts het 

basement van de expressieve toren. Ook is het onduidelijk of de bouwdelen tussen het volume van Nefkens en de 

buurpanden aan Westblaak en Westersingel, behouden blijven of niet. 

 

De commissie merkt op dat het conceptplan nog veel vragen oproept, zoals de buitenruimten van de 

appartementen, het vrijstaande paviljoen op de kop, de vormgeving van de gevel aan de Eendrachtsstraat. 

Hierdoor is de commissie nog niet overtuigd dat het ontwerp voldoende rekenschap geeft van de kernwaarden en 

waarderingen uit het onderzoek van SteenhuisMeurs. De commissie geeft aan dat het plan daarom wordt 

beoordeeld als een conceptuele schets met veel open vragen. Zij vraagt om in de nadere uitwerking deze vragen 

op overtuigende wijze en met een coherent verhaal te beantwoorden. Ten slotte merkt de commissie op dat de 

signing zoals getoond in de impressies nog niet passend is bij het karakter van het gebouw.  

 

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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5.7 Hoogstraat 185, Centrum (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00611 (voorheen conceptaanvraag OLO 5288535) 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Het planvoorstel betreft een herbestemming van het voormalige winkelpand aan de Hoogstraat naar een retail- en 

kantoorfunctie, met een uitbreiding in de hoogte van meerdere bouwlagen. In de voorgaande planbesprekingen 

heeft de architect laten zien hoe het voorstel op basis van een analyse van de belendende wederopbouw 

monumenten en het originele gebouw is aangepast. In de huidige presentatie gaat de architect in op de volgende 

opmerkingen uit het verslag van 20 januari 2021: 

 

- Naar aanleiding van de oproep van de commissie om de discrepantie tussen de visualisaties en de technische 

geveltekeningen op te heffen zijn de visualisaties aangepast. 

- Om de relatie met de wederopbouw in de vormgeving van de kaders te versterken is onderzocht of een 

composiet een alternatief voor het aluminium kan zijn. Echter bleek hiervoor niet de gewenste garantie te 

kunnen worden afgegeven door de uitvoerende partij. Daarom is de keuze voor aluminium gehandhaafd, maar 

de vormgeving aangepast om de kenmerkende robuustheid in de detaillering van de wederopbouwarchitectuur 

ook in de kaders aan te brengen. Dit heeft geleid tot het vervangen van de scherpe hoek door een afgeknotte 

overgang. Voor wat betreft de naden wordt aangeven dat lengtes van 2,5 meter kunnen worden behaald met 

aluminium. 

- Er is nogmaals gekeken naar de technische haalbaarheid van een zeefdruk op het achterste glasblad ter 

plaatse van de vloerovergang. Door experts is aangegeven dat de toepassing niet leidt tot een thermische 

breuk van het glas.  

- De luifel boven de hoofdentree van de kantoren is aangepast door deze te voorzien van afgeronde hoeken. 

Ook ter plaatste van de publieke fietsenstalling komt een subtiele luifel samen met de aanduiding van de 

fietsenstalling. 

- Er zal een mock up worden gemaakt van een representatief geveldeel. 

- Naar aanleiding van de vraag van de commissie om voor uniformiteit en samenhang een overkoepelend 

reclameplan op te stellen worden banieren tegen het middendeel van de gevel voorgesteld, komen er haakse 

reclameborden en winkeliersreclame tegen de gevel ter hoogte van de plint. Het kantoor krijgt in het glas van 

de hoofdentree het woord ‘AIR’.  

- De architect geeft aan dat de kaders in het middendeel worden uitgevoerd in een champagne kleur, en dat al 

het aluminium en staal in de opbouw van midden brons wordt en de kozijnen en panelen op de begane grond 

in donker brons. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
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- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie is positief over de gemaakte planaanpassingen en de bijbehorende uitwerking. Een goed voorbeeld 

is de aanpassing van het profiel van de kaders in het middendeel van de gevel. Door deze een afgeknotte hoek te 

geven wordt de samenhang met de omliggende wederopbouwgebouwen vergroot. Wel ziet zij graag in beeld 

gebracht waar er naden in het kader komen en hoe deze worden gedetailleerd.  

 

De commissie kijkt met belangstelling uit naar een mock-up van een representatief onderdeel van het aluminium 

kader en de naden in dit kader, om te beoordelen of de weergave in de huidige aanvraag ook tot zijn recht komt in 

de uitvoering. De aanvrager dient voorafgaand aan de productie van de mock-up aan te geven welk deel van het 

kader zal worden getoond. De mock-up dient minimaal zes weken voor de aanvang van de productie ter 

goedkeuring te worden aangeboden aan de commissie. Hiervoor zal een voorwaarde worden verbonden aan het 

advies. 

 

De commissie vindt de vormgeving van de luifel ter plaatse van de hoofdentree van de kantoren verbeterd door 

deze te voorzien van afgeronde hoeken en te integreren met de gevel van het middendeel van het gebouw. Ook de 

blinde gevel ter plaatste van de publieke fietsenstalling heeft aan belevingswaarde gewonnen door het grafische 

spel van kleurvlakken, een fiets pictogram en de licht uitkragende luifel met daartegen de tekst ‘fietsenstalling’.  

 

De commissie signaleert dat het kleurenvoorstel voor de aluminium en stalen gevelonderdelen van zowel de 

onder- als bovenbouw de architectonische eenheid ondersteunen.  

 

Met betrekking tot het reclamevoorstel wordt een nadere uitwerking gevraagd, waarbij het type, het aantal, de 

positie en de vormgeving van de verschillende reclames worden vastgelegd in een reclameplan. Het reclameplan 

dient in lijn te staan met het algemene reclamebeleid. Na een positieve beoordeling dient het reclameplan bekend 

te worden bij de te huisvesten winkeliers en geldt het als toetsingskader voor toekomstige losse reclameaanvragen 
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voor dit gebouw. Het reclameplan kan als een separate aanvraag worden ingediend. Aan het advies wordt als 

voorwaarde verbonden dat een nader reclameplan vereist is. 

 

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 voorwaarden’. De 

aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de verdere beoordeling van het reclameplan dat als één van de voorwaarden aan het advies is 

verbonden. Bij twijfel kan het opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

  



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 

 
18 

5.8  Boterdorpse Verlaat 22, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woonhuis 

Ontwerp:  Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

Dossier:  OMC.20.12.00027 (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 tot het slopen en herbouwen van het dwarshuis en de schuur aan de 

Boterdorpse Verlaat. De architect geeft aan dat er niet wordt gekozen voor herstel vanwege de slechte 

bouwkundige staat van beide gebouwen en de scheefstand van het dwarshuis. Bij de sloop worden de te 

hergebruiken elementen gedemonteerd en teruggeplaatst bij de herbouw. De herbouw gaat uit van reconstructie 

door eenzelfde materiaalgebruik en detaillering als bestaand toe te passen. De wens is om de tweede schuur 

achter op de kavel te verwijderen.  

 

Daarbij wordt voorgesteld om het dwarshuis uit te breiden met een aanbouw op de begane grond en een uitbouw 

op de verdieping. Op de daken komt een mossedum begroeiing. Beide onderdelen worden eigentijds en 

minimalistisch van vormgeving om de her te bouwen gebouwen herkenbaar te houden. 

 

De kavel maakt deel uit van een bijzonder stukje historisch Rotterdam aan De Rotte waarvoor een 

cultuurhistorische verkenning is opgesteld. Beide gebouwdelen zijn in deze verkenning aangewezen als 

cultuurhistorisch waardevol object en ensemble.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Kern en Plassen en cultuurhistorisch waardevol object) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- In linten blijven bruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt aan de grootte van de sloot, zodat de 

continuïteit van de waterloop zichtbaar blijft.  

- Bouwinitiatieven 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.  

- De gevel aan de straatzijde is het meest uitgesproken vormgegeven. 

- 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.  

- Begane grondgevels 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 kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
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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 begane grondgevel 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 merkt op dat het planvoorstel in een bijzonder stukje van historisch Rotterdam aan de Rotte ligt en 

het een beeldbepalend ensemble betreft dat architectonisch waardevol is. Dit stukje Rotterdam vraagt om 

bijzondere aandacht en dient gekoesterd te worden. Het slopen van de gebouwen ligt dan ook gevoelig, mede 

gezien het feit dat het betreffende dwarshuis en de schuur in de cultuurhistorische verkenning zijn aangewezen als 

cultuurhistorisch waardevol object.  

 

Echter vanuit het oogpunt van de ontstane verzakking van het dwarshuis en de technisch slechte staat van het 

dwarshuis en de schuur is de keuze voor het slopen en herbouwen van het bestaande aanvaardbaar en een goed 

uitgangspunt voor het behoud van het historisch beeld en de sfeer van het gebied. De commissie geeft mee dat zij 

alleen een zuivere reconstructie op zijn plaats vindt en dat onderdelen zoals luiken, het glas-in-lood, gootklossen 

en dergelijke gedemonteerd worden om bij herbouw op de juiste plek terug te kunnen plaatsen. Dit vraagt om een 

nauwkeurige uitwerking en een nadere specificering. 

 

De commissie is niet overtuigd van de beoogde uitbreidingen aan de achterzijde van het dwarshuis die eveneens 

deel uitmaken van de voorliggende planvorming. Zowel de aanbouw op de begane grond als de uitbouw op de 

verdieping zijn te fors en onvoldoende ingepast tussen de historische volumes. De uitbouw in de kap overschaduwt 

het zadeldak van het dwarshuis en de aanbouw is groot en sluit niet goed aan op de schuur doordat de aanbouw 

hoger wordt dan de goot van de schuur. Het kleinschalige karakter, de heldere leesbaarheid van de volumes en de 

bijbehorende kneuterigheid blijven hierdoor onvoldoende behouden. De commissie sluit een uitbreiding niet uit, als 

deze conceptueel beter wordt ingepast. 

 

De commissie is niet positief over het verwijderen van de kleine schuur op het achtererf. Hoewel kleiner van 

formaat is deze in vormgeving en detaillering familie van de schuur die is aangemerkt als cultuurhistorisch 

waardevol object. Het maakt dan ook deel uit van het ensemble en is exemplarisch voor de kleinschaligheid en 

kneuterigheid van dit gebied. Een goede onderbouwing voor sloop is benodigd om te heroverwegen of de sloop 

van de kleine schuur vanuit de context is te legitimeren. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een 

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 

 

 


