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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

3 MAART 2021 
 

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

en Monumenten op 3 maart 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 (gedeeltelijk), Eilander, Faizoulova, Van Oort, Ruitenbeek 

 

 

5  PLANNEN 12:45 

 

5.1  Vaandrigstraat 14, Kralingen Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 12:45 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw van voormalig badhuis voor Rudolf Steiner College 

 Ontwerp:   ARCONIKO architecten  

 Dossier:   OMC.20.11.00084 (conceptaanvraag) 

 

5.2 Kralingseweg 378, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Kralingseweg 378 

 Ontwerp:   Studio Nauta  

 Dossier:   OMC.20.12.00055 (conceptaanvraag) 

 

5.3 Rodaristraat 31, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Oprichten schoolgebouw 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 5498135 (conceptaanvraag) 

 

5.4 Nabij Voermanweg 50, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen aan de Grote Beer 

 Ontwerp:   Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00045 (conceptaanvraag) 

 

5.5 Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (6e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00335  

 

5.6  Taborstraat 44, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Schreuder college 

 Ontwerp:   Atelier Pro Architekten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.01.00060 (conceptaanvraag) 

 

5.7  Heemraadssingel 118, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Dakopbouw 

 Ontwerp:   Particulier 

 Dossier:   OMC.20.12.00092 (conceptaanvraag) 
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5.8 Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 14:30 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

 Ontwerp:   BARCODE Architects B.V.  

Dossier:   OMV.20.10.00614  

 

5.9  Veerlaan 21, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

 Omschrijving:  Fenix 2, Wijziging bouwplan, entree Museum 

 Ontwerp:   MAD Architects 

 Dossier:   OMV.19.12.00434  
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5.1  Vaandrigstraat 14, Kralingen Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw van voormalig badhuis voor Rudolf Steiner College 

Ontwerp:  ARCONIKO architecten 

Dossier:  OMC.20.11.00084 (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 vervangende nieuwbouw van het voormalige badhuis De Akker. Het 

huidige pand is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol object, maar bouwkundig niet in goede staat. Om die 

reden wordt voorgesteld het pand te slopen en binnen de ruimtelijke bepalingen in het bestemmingsplan een hoger 

rechthoekig volume terug te bouwen.  

 

In de huidige situatie staat het voormalige badhuis los van het vooroorlogs naastgelegen schoolgebouw en iets 

naar voren ten opzichte van de school. De nieuwbouw zal tegen het vooroorlogs naastgelegen schoolgebouw 

aangebouwd worden. Als inspiratiebron voor de verschijningsvorm is gekeken naar de gevelopzet van pakhuizen. 

Iedere bouwlaag krijgt zodoende een groot venster met een bepaalde vlakverdeling. De hoogte van de vensters 

correleren met de vensters van het naastgelegen schoolgebouw.  

 

De nieuwbouw is gedacht in metselwerk met op de hoek ter plaatse van de verspringende gevelrooilijn een 

bladmotief in het metselwerk. Op de begane grond komt in dit gevelvlak de entree. Deze bestaat uit een dichte 

deur met erboven een verticaal glasvlak dat aan de bovenzijde is uitgelijnd met het naastgelegen venster. De 

achtergevel kent eenzelfde signatuur. 

 

De beoogde nieuwbouw wordt het cultuurhuis voor het Rudolph Steiner College en zal buiten schooltijd als cultuur 

buurthuis dienen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier (cultuurhistorisch waardevol object) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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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. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

De commissie zit met een lastig dilemma. Zij wordt door de architect gevraagd te reageren op de vervangende 

nieuwbouw van het voormalig badhuis De Akker, terwijl zij moeite heeft met de sloop van het cultuurhistorisch 

waardevol badhuis. Het betreft nog het enige bewaard gebleven badhuis in Crooswijk en is van bijzondere waarde 

vanwege de typologie. Samen met de naastgelegen school die eveneens is aangemerkt als cultuurhistorisch 

waardevol zijn deze gebouwen en hun setting bepalend voor het karakter van de buurt. 

 

De sloop stuit voor de commissie daarom vooralsnog op bezwaar en de argumentatie voor sloop is te mager. De 

genoemde funderingsproblematiek is een algemeen probleem voor de bebouwing in de stad en niet direct een 

reden tot sloop. Ook heeft de commissie bezwaar tegen de wijze waarop tegen de kopgevel van de school een 

nieuw volume wordt geplaatst. Het karakter van de school als groot alzijdig en vrijstaand gebouw wordt hiermee 

geweld aangedaan. 

 

De commissie ziet graag dat het behoud van het badhuis wordt gezien als een kans voor een bijzondere 

transformatie naar cultuurhuis voor de school en de buurt. Niet alleen de typologie en de verschijningsvorm, maar 

ook de stedenbouwkundige setting, van een laag gebouw dat is los gehouden van de school zijn hierin belangrijke 

en waardevolle historische gegevens. Bij een transformatie of een niet te hopen sloop-nieuwbouw dienen deze 

elementen gerespecteerd te worden en bij voorkeur te worden gezien als een inspiratiebron. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.2  Kralingseweg 378, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Kralingseweg 378 

Ontwerp:  Studio Nauta 

Dossier:  OMC.20.12.00055 (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 herverdelen van het boerenerf en het slopen van de bestaande 

boerderij en schuur. Voor beide gebouwen inclusief de tuinmuur en de haag geldt in de ruimtelijke bepalingen een 

dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie”.  Omdat de boerderij bouwkundig in slechte staat is, wordt 

vervangende nieuwbouw voorgesteld. De te maken nieuwbouw is in hoofdvorm afgeleid van de bestaande 

bebouwing en komt op dezelfde plek om zo het bestaande ensemble te respecteren. Het worden echter drie 

woningen, waarvan twee woningen onder één kap ter plaatse van de te slopen boerderij met een aanbouw tegen 

de noordgevel en een vrijstaande woning op de plek van de schuur.  

 

De bestaande tuinmuur en de grote haag blijven in de planvorming behouden. De herverdeling van het erf is 

gebaseerd op de nog aanwezige tuin van Mien Ruis, bestaande uit een siertuin, een kleine weide en een oude 

fruitboomgaard. De bestaande tuin en slotenstructuur blijven behouden. Het materiaalgebruik van de boerderij en 

de schuur is gelijk, beide worden met hout bekleed en krijgen een langgerekt zadeldak. Er komt wel een verschil in 

detaillering door de boerderij meer gelding te geven. Daarnaast zijn verticale vensters voorzien in de boerderij en 

grote gevelopeningen in de schuur. Het onderscheidt tussen de nieuwbouw ter plaatse van de boerderij en de 

schuur zit vooral in een andere gevelcompositie voor wat betreft vensters en detaillering. De gevels en daken zijn 

eigentijds van vormgeving. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

- 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 

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 

In een voorgaand planvoorstel tot herontwikkeling van de kavel is de reden voor de sloop van de boerderij en de 

schuur onderbouwd. Op basis van die onderbouwing begrijpt de commissie het voorstel voor vervangende 

nieuwbouw. Er is voldoende gemotiveerd dat door de slechte bouwkundige staat van de boerderij deze niet zonder 

vergaande maatregelen is te stabiliseren.  

 

Vanwege de dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie” in de ruimtelijke bepalingen vindt zij het van belang dat 

bij vervangende nieuwbouw recht wordt gedaan het historische karakter. Deze wordt gekenmerkt de onderlinge 

hiërarchie tussen de boerderij en de schuur, de configuratie van de bebouwing en het behoud van de drie 

aanwezige tuinsferen. Het planvoorstel komt voor wat betreft het behoud van de huidige tuin en de compositie van 

de nieuwbouw hieraan tegemoet. Het beoogde boerderijhuis komt in de plaats van de huidige boerderij en een 

nieuw schuurhuis op de plaats van de bestaande schuur.  

 

In de uitwerking dienen de verschillen tussen beide gebouwen versterkt te worden om meer hiërarchie en 

differentiatie te krijgen. Het verschil tussen de boerderij en de utilitaire schuur moet duidelijker zichtbaar zijn. De 

commissie adviseert een nadrukkelijker verschil aan te brengen in de wijze waarop de kap wordt vormgegeven, en 

een verschil toe te passen in de kleurstelling en de materialisering. 

 

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 kunnen worden.  
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5.3  Rodaristraat 31, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw school 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5498135 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

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

Prins Alexander. De school maakt deel uit van de ontwikkeling tot een campus van twee scholen. Er zal in twee 

fases worden ontwikkeld, waarbij gestart wordt met de voorliggende school. De inrichting van het schoolplein 

inclusief de fietsenstalling en de berging behoren tot deze fase.  

 

In het aangepaste voortel zijn de stedenbouwkundige inpassing en de scheg-achtige opbouw van de school, 

aangeduid als paviljoen, gelijk gebleven. De gevelopzet voor het tweelaags paviljoen is gewijzigd. Het principe van 

vensters en houtenpanelen ingeklemd tussen uitkragende aluminium banden is vervangen door grote repeterende 

gevelopeningen in de langsgevels en wat geslotener kopgevels. Het geheel is gedacht in metselwerk. Ter hoogte 

van de entree worden de vensters tot aan maaiveld doorgezet en geflankeerd door houten panelen. Het geheel 

wordt gevat in een betonnen kader.  In losse letters komt de naam van de school tegen het gevelvlak boven de 

entree.  

 

De berging en de fietsenstalling zijn vooralsnog gedacht als losse gebouwen op de kavel. Zij zijn nog niet 

gepositioneerd op de situatietekening en hebben nog geen architectonische uitwerking. Dat volgt in de fase waar 

het paviljoen verder wordt uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie is positief over de aangepaste gevelopzet voor de vervangende nieuwbouw van de J.A. 

Bijlooschool. Het vormt binnen de context een herkenbare identiteit en de architectuur is samenhangend. De 

commissie kijkt uit naar een zorgvuldige en hoogwaardige uitwerking in detail en materiaalgebruik die de getoonde 

ambitie waarmaakt. Zij geeft als aandachtpunt mee de installaties en de zonwering op zorgvuldige wijze te 

integreren en als onderdeel van de ontwerpopgave te beschouwen. 

 

In het planvoorstel wordt gesproken over de ontwikkeling tot een campus van twee scholen in het groen waar de 

nieuwbouw van de J.A. Bijlooschool toe behoort.  In haar vorige reactie heeft de commissie laten weten dat zij 

vanuit de belangrijke rol die groen speelt binnen het gebiedstype stempel- en strokenbouw enthousiast is over het 

initiatief tot het oprichten van een campus. Het kan een interessante en zachte groene inbedding zijn voor de te 

maken school. De commissie vraagt dit uitgangspunt maximaal in te zetten en daar waar het kan het groen tot aan 

het gebouw te laten lopen.  

 

Haar eerdere opmerking over de fietsenstalling en de berging om deze mee te ontwerpen blijft van kracht. Zij ziet 

bij voorkeur dat de berging in het hoofdvolume wordt ingepast. Mocht dit niet mogelijk zijn dan geeft zij mee deze 

samen met de fietsenstalling te integreren in het landschapsontwerp door ze ruimtelijk en architectonisch 

zorgvuldig in te passen. De commissie ziet graag in een volgende planbespreking de inrichting van het terrein en 

de bijbehorende onderdelen, zoals hekwerken, fietsenstalling en dergelijke toegelicht worden. 

 

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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5.4  Nabij Voermanweg 50, Prins Alexander (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen aan de Grote Beer 

Ontwerp:  Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00045 (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 woongebouw met commerciële ruimten in de 

plint. Het volume bestaat uit een onderbouw van zeven lagen met daarop een asymmetrische toren die zich in twee 

stappen naar boven toe verjongt. Op de setback en op het dak van onderbouw worden collectieve dakterrassen 

aan een gemeenschappelijke ruimte voorgesteld.  

 

De onderbouw heeft net als de naastgelegen toren naar buiten stekende balkons aan de oost- en westzijde. De 

toren heeft balkons aan de westgevel en de woningen aan de overige gevels worden voorzien van loggia’s. De 

plint is dubbel hoog met grote glaspuien. Vrijwel de gehele plint aan de openbare weg is gevuld met commercieel 

programma of zichtbare collectieve functies. 

 

De gevel bestaat uit een raster van horizontale en verticale lijnen van lichtgeel beton en vlakken van geel 

gemêleerd metselwerk. De geveldelen worden geprefabriceerd. De naden tussen de prefab geveldelen zijn zo 

gedetailleerd dat ze wegvallen in de overgang tussen twee materialen of juist een extra belijning vormen voor meer 

plasticiteit in de betonnen kaders. De rand van de plantenbakken op de dakterrassen is doorgezet in de gevels 

waardoor de toren visueel in drieën wordt gedeeld. Ook wordt voorgesteld de plint deels te laten begroeien. 

Hiervoor zijn betonnen plantenbakken mee ontworpen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst aan 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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

- 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 reageert positief op de hoofdopzet van het planvoorstel en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. 

De stevige materialisering in baksteen en beton is voorstelbaar in de context en de beoogde transitie van de 

Alexanderknoop. De commissie geeft aan dat er een overtuigende alzijdigheid is bereikt. Zij constateert echter ook 

dat er in de getoonde conceptschetsen meer stedenbouwkundige differentiatie door variërende gevelopeningen 

zichtbaar was, waardoor de getrapte driedeling van de toren versterkt werd. In het nu voorliggende conceptplan 

zijn de raamopeningen kleiner en over de hele toren gelijk. De commissie vraagt hier conform de grafiek van de 

conceptschets grotere openingen toe te voegen. Daarmee ontstaat meer kwaliteit, meer gelaagdheid en meer 

differentiatie tussen de gestapelde delen van de toren.  

 

De commissie geeft aan dat de naden tussen de prefab geveldelen mooi in de belijning en plasticiteit opgenomen 

zijn en ziet dit graag waargemaakt in de verdere uitwerking. De commissie vraagt aandacht voor de plantenbakken 

aan de gevel van de plint. De vraag wordt gesteld dit onderdeel te maken van een integraal ontwerp van de 

buitenruimte. Ook zouden de balkons meer geïntegreerd kunnen worden in het gevelconcept. Onvoldoende 

duidelijk is hoe het gebouw aansluit op de omgeving. Ten slotte vraagt de commissie om in de volgende 

bespreking van het plan de inrichting van het daklandschap en de inpassing van de dakinstallaties mee te nemen 

in het ontwerp.  

 

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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5.5  Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (6e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  Groosman B.V.  

Dossier:  OMV.20.12.00335 (voorheen conceptaanvragen OLO 5181393 & OLO 3894693) 

 

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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren op de kop van de 

Müllerpier, als reactie op de opmerkingen van de commissie in het verslag van 3 februari 2021. De volgende 

aspecten van het bouwplan zijn nader toegelicht en aangepast: 

 

- De architect gaat dieper in op het gebruik van minerale strips. Hierbij worden een aantal patronen getoond die 

per bouwvolume verschillen. Er wordt nog onderzocht welke dikte en kleur de voegen zullen hebben. 

Daarnaast wordt aangegeven dat het gevelmateriaal op locatie zal worden aangebracht, waardoor er geen 

naden tussen de verschillende gevelelementen zullen ontstaan. Het materiaal zal worden doorgetrokken op 

alle verticale en horizontale geveldelen, met uitzondering van de bovenzijden die zullen worden afgedekt met 

een dakrand of waterslag in een koperbruine kleur. 

- De dakranden van de volumes zijn verhoogd en de glazen balustrades rondom zijn wat naar achteren 

geplaatst. 

- In de noordgevel zijn een aantal ramen toegevoegd. Daarnaast wordt beter inzichtelijk gemaakt waar roosters 

en waar aluminium beplating wordt toegepast. 

- De inrichting van het dak van het basement is aangepast, waarbij de balustrade rondom het volume is 

doorgetrokken en het dak van de parkeerlift minder zichtbaar vanaf de straat wordt. De zonnepanelen op het 

dak hebben een aangepaste indeling gekregen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

Relevante algemene criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Relatie met de omgeving 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

- Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

- Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

- De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

- De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel en 

tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

- De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

- Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

- In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

- Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 
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- Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

- Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

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

hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

 

Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben. De duidelijke contour van de volumes dient in de gevels 

benadrukt te worden. De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken. Het plan is gebaseerd op een 

bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het uiteenvallen van het middengebied in 

een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze.  

De blokken kennen drie soorten aansluitingen op het maaiveld: een directe overgang met het maaiveld, een 

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin. Het karakter van de plint moet 

open zijn. De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk voordeuren 

op het begane grondniveau te geven. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 meter, zodat het 

mogelijk is om er ook andere functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk de 

begane grond flexibel ten behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

 

Bouwwerk op zichzelf 

De gebouwen worden als blokken ontworpen. Dit betekent over het algemeen een ononderbroken huid met een 

detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. Openingen, uitsteeksels, vluchttrappen en 

buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

Aan- en opbouwen t.b.v. gebouwen en nutsvoorzieningen dienen in de bebouwing te worden geïntegreerd. 

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het grootste deel van de opmerkingen uit het vorige overleg op overtuigende wijze is 

opgepakt. Het ophogen van de dakranden heeft een positief effect op de expressie en sculpturaliteit van het 

gebouw. Met herinrichting van het dak van het basement en het doortrekken van de balustrade heeft dit bouwdeel 

een passende gevel beëindiging gekregen. De commissie geeft aan dat zij nog graag een daktekening van het 

bovenste bouwdeel gepresenteerd ziet in een volgende bespreking van het plan. 

 

De commissie is ervan overtuigd dat het gebruik van de minerale strips mogelijk is op de locatie. Hierbij geeft zij 

wel aan dat de donkere voeg erg somber oogt en een tussenvariant van de twee getoonde tinten passender lijkt. 

De commissie wordt graag in een later stadium meegenomen in het definitieve ontwerp van het gevelmateriaal met 

het tonen van een mock-up op locatie. 

 

De commissie geeft echter ook aan dat de noordgevel nog onvoldoende openingen of verbijzonderingen kent voor 

de locatie en de situering tegenover een woongebouw. De gevel kent te veel gesloten vlakken. De commissie 

vraagt om meer levendig programma en openingen toe te voegen, zoals bijvoorbeeld het zichtbaar maken van de 

parkeerlift. Ook zou de gevel meer expressie kunnen krijgen in een rijkere vormgeving van de gesloten geveldelen. 

 

Conclusie 

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

bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen 

en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
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5.6  Taborstraat 44, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Schreuder college 

Ontwerp:  Atelier Pro Architekten 

Dossier:  OMC.21.01.00060 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel de vervangende nieuwbouw voor een schoolgebouw tussen de 

Taborstraat en een groen tussengebied, als reactie op de opmerkingen van de commissie in het verslag van 3 

februari 2021. De hoofdentree en de avondentree van de gymzaal zijn samengebracht tot één centrale entree, die 

in de knik in het gebouw aan de zijde van de Taborstraat is gesitueerd. De volumeopbouw en de omgrenzing van 

het schoolplein zijn ongewijzigd. 

 

Ter plaatse van het overkragende volume aan de Taborstraat zijn twee vierkante openingen in de kopgevel 

aangebracht. De gevel onder de overkraging is voorzien van een raam en metselwerk in een Braziliaans 

metselverband. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen, waterpompen en koepels voor de daglichttoetreding tot 

de aula. De luchtbehandelingskast wordt in het volume opgelost met een vierkant rooster in de gevel. De gevel 

wordt voorgesteld in en zandkleurige metselwerk met een lichte voeg, en olijfgroene, aluminium kozijnen. De 

overkragende delen worden voorzien van een vezelcementbeplating. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat met het samenvoegen en het verplaatsen van de entree een overtuigende ruimtelijke 

inpassing en aansluiting op de Taborstraat is ontstaan. De commissie geeft de volgende opmerkingen en 

aandachtpunten mee voor de verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De commissie vraagt om de kleurstelling van het metselwerk en de kozijnen nog nader te onderzoeken in 

relatie tot de bestaande bebouwing in de omgeving. 

- De twee ramen in de kopgevel van het overkragende volume voegen weinig toe aan de expressiviteit van deze 

gevel, waarbij de commissie vraagt om deze gevel of veel opener te maken of expressief in de materialisering 

vorm te geven. 

- Het opnemen van de luchtbehandelingskast in het volume komt het bouwplan zeer ten goede. De commissie 

ziet graag inzichtelijk gemaakt dat de warmtepompen en eventuele overige installaties op het dak zoveel 

mogelijk worden weggewerkt en geen storend beeld zullen opleveren. 

- De commissie vraagt aandacht voor de vormgeving en de kwaliteit van de ruimte onder de overkraging aan de 

Taborstraat, met aandacht voor voldoende hoogte, verlichting en een hoogwaardige materialisering van het 

plafond. 

 

Conclusie 

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

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

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

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.7  Heemraadssingel 118, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  Particulier 

Dossier:  OMC.20.12.00092 (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 initiatiefnemers presenteren gezamenlijk het voorstel voor het verhogen van het pand aan de Heemraadssingel. 

De woning maakt deel uit van een ensemble van een aantal woningen die de hoek van de Heemraadssingel en de 

Vierambachtsstraat markeert. Het pand bevindt zich in het beschermd stadsgezicht Heemraadssingel-

Mathenesserlaan en het ensemble wordt in de cultuurhistorische verkenning van het gebied gekenmerkt als 

beeldbepalend object.  

 

Voorgesteld wordt om de kap te verhogen, waarbij in het eerste deel van de verhoging aangesloten wordt op de 

noklijn van het buurpand dat niet bij het ensemble behoord. Daarboven maakt de kap een knik en wordt deze met 

een flauwere helling nog een verdieping hoger doorgetrokken. De nieuwe kap wordt voorgesteld in leisteen met 

verticale openingen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (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.  

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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.  

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

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het haar taak is om het aanzicht van de historische gevelwanden langs de voor 

Rotterdam zeer kenmerkende singels te beschermen. In het verleden en recentelijk zijn als gevolg van de ruime 

bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan verschillende dakopbouwen aan de historische bebouwing 

toegevoegd, waaruit blijkt dat hiermee het beschermde stadsbeeld te veel geschaad wordt. Om die reden heeft de 

commissie recentelijk een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders verzonden met de hartenkreet 

om de ruime bebouwingsmogelijkheid binnen de beschermde stadsgezichten te beperken. 

 

De commissie kan niet instemmen met het voorstel voor het verhogen van de kap, aangezien het een te forse 

inbreuk betreft op het aanzicht van de historische gevelwand. Het voorstel is strijdig met de geldende 

welstandscriteria, die vragen om de stedenbouwkundige structuur herkenbaar te houden en deze niet te verstoren. 

De commissie ziet geen reden om aansluiting te vinden op de nok van het aangrenzende pand, aangezien de 

woning juist een architectonisch ensemble vormt met de woningen aan de andere zijde, met een eenduidige noklijn 

die deze panden met elkaar verbindt. De commissie is op de hoogte van de mogelijkheden binnen het vigerende 

bestemmingsplan, maar meent dat in dit geval de bescherming van de cultuurhistorische waarde van deze 

gevelwand en de bijbehorende hoge beeldkwaliteit moet prevaleren boven de bebouwingsmogelijkheden binnen 

het bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat de conceptaanvraag strijdig is met het welstandsbeleid. Aldus zal de commissie bij 

een eventuele definitieve aanvraag omgevingsvergunning van dit voorstel een negatief advies afgeven aan het 

bestuur. 
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5.8  Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

Ontwerp:  BARCODE Architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.10.00614 (voorheen conceptaanvraag OLO 5247469) 

 

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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor het bouwblok op de kop van de gebiedsontwikkeling 

Parkstad aan de Laan op Zuid, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 6 januari 2021. 

De volgende aspecten van het bouwplan zijn nader toegelicht en aangepast: 

 

- De detaillering van de beeldbepalende gevelonderdelen wordt nader toegelicht. 

- De daken van de torens krijgen een metalen rooster rondom de installaties. 

- De zonnepanelen op het dak van het basement zijn zo geplaatst dat ze voor het grootste deel over de 

installaties komen te liggen. De installaties die zichtbaar zijn krijgen eenzelfde donkere kleur als de 

zonnepanelen. Rondom de zonnepalen wordt het dak met sedum bedekt. 

- Het hekwerk voor de trap aan de Laan op Zuid wordt uitgevoerd als een spijlenhekwerk, waarbij de bovenregel 

gelijkloopt met de verdeling in de naastgelegen puien. 

- De gesloten geveldelen naast de entreegebieden worden voorzien van een metalen beplating en deuren met 

een patroon van perforaties. 

- De kleuren van het metselwerk zijn afgestemd op het tegenoverliggende gebouw en ter plekke beoordeeld 

door de supervisor. 

- Er worden nieuwe beelden getoond die de hoogtes van de opstanden ter plaatse van de loggia’s op de 

begane grond realistischer weergeven. 

- De materialisering, detaillering en veroudering van de witte balkons en plantenbakken in de toren wordt nader 

toegelicht. 

- De volkern beplating in de gevels van de torens worden met schroeven in dezelfde kleur als het plaatmateriaal 

bevestigd. 

- De bovenrand van het pleisterwerk ter plaatse van de gemeenschappelijke entreegebieden is verder terug 

gedetailleerd waardoor druipsporen voorkomen moeten worden. 

- Er wordt aangegeven dat in een later stadium de beeldbepalende gevelmaterialen op locatie zullen worden 

getoond. 

 

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een deel van de opmerkingen op overtuigende wijze zijn verwerkt in het aangepaste 

voorstel. De installaties op de torens zijn voldoende uit het zicht gebracht. De nieuwe uitleg van de hoogtes van de 

opstanden ter plaatse van de loggia’s op de begane grond geeft een beter beeld van de situatie, waarbij de 

aansluiting op het maaiveld goed passend is. Ook het lichtere metselwerk sluit beter aan op de gebouwen in de 

omgeving en maakt het basement minder zwaar. De commissie constateert echter ook dat een aantal onderdelen 

nog niet overtuigend zijn verwerkt en nog strijdig zijn met de welstandscriteria. Dit betreft de volgende opmerkingen 

op het bouwplan: 

 

- De aluminium dakrand van de torens is niet passend bij het gebouwconcept dat bestaat uit een gevelopzet van 

betonnen gevelbanden en plantenbakken. 

- De commissie ondersteunt de keuze voor het witte beton in de torens en de binnengevels. Zij vraagt daarbij 

wel aandacht voor het schoonhouden van de buitenzijden van de galerijen, de plantenbakken en de balkons 

door de afwezigheid van een glazenwasinstallatie. 

- De commissie ziet graag nader toegelicht hoe de akoestisch beplating onder de balkons zich zal tonen 

aangezien dit een groot deel van het aangezicht van de torens zal bepalen. 

- De opmerking om de volkern beplating onzichtbaar te bevestigen blijft van kracht. 

- De vier dichte traveeën naast de entreegebieden zorgen voor een te gesloten gevel aan de straat. Gevraagd 

wordt om hier meer openingen te maken en toe te lichten hoe de geperforeerde metalen delen zich zullen 

tonen in relatie tot de transparantie van de gevel en de verlichting van de binnenruimtes. 

- Het hekwerk voor de trap aan de Laan op Zuid heeft onvoldoende kwaliteit. 

- Het witte pleisterwerk ter plaatse van de gemeenschappelijke entreegebieden oogt te kwetsbaar in relatie tot 

vervuiling en beschadigingen op de langere termijn. 

- De commissie ziet in de volgende bespreking van het bouwplan graag een voorstel van welke uitsnede van 

het gebouw een mock-up op locatie zal worden getoond. 

 

Conclusie 

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

bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen 

en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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5.9  Veerlaan 21, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fenix 2, Wijziging bouwplan, entree Museum 

Ontwerp:  MAD Architects 

Dossier:  OMV.19.12.00434 (voorheen conceptaanvraag OLO 4142467) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de voorgestelde wijzigingen van de vergunde 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 aangepaste plan 

Op 8 januari 2020 is positief geadviseerd op het voorstel voor de transformatie van de Fenixloods II tot een 

museum. De opdrachtgever presenteert een wijziging op het vergunde bouwplan. Voorgesteld wordt de binnen de 

gevellijn geplaatste draaideuren van de entrees aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Fenixloods deels naar 

buiten te plaatsen. Het doel is onder andere de zichtbaarheid van de entree te vergroten en te voorkomen dat er 

buiten openingstijden rolluiken nodig zijn. Er worden twee voorstellen gepresenteerd waarbij de draaideuren met 

verschillende dieptes buiten de gevel steken, waarbij de twee voorstellen ook variëren in de hoogte en de breedte. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

Rotterdam. 

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

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op het gewijzigde bouwplan, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een draaideur die half buiten de gevel steekt goed voorstelbaar is. Zowel aan de 

noord- als aan de zuidzijde van de Fenixloods. De lange gevelwand die de beide Fenixloodsen samen vormen aan 

de Veerlaan blijft voldoende ervaarbaar en wordt door deze zeer transparant vormgegeven toevoeging niet 

verstoord.  

 

De commissie merkt op dat een publiek gebouw vraagt om een goed zichtbare, royale entree met optimale 

doorstroming en klimaatbeheersing. De draaideur die deels door de gevel naar buiten komt draagt daaraan bij.  

De commissie spreekt haar voorkeur uit voor de variant met de hogere draaideur omdat deze het meest genereus 

is en beter in verhouding met de grote glazen pui. Zij vraagt aandacht voor de verdere uitwerking van een 

ingetogen entreepartij van hoge kwaliteit. Zij vraagt om in de uitwerking ook het huisnummer, de postkasten, 

toegangstechniek voor mindervaliden, de verlichting en signing integraal onderdeel te laten zijn van het ontwerp.   

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de voorwaarde uit het advies van 5 februari 2020 van kracht blijft: 

- In de gekozen details zijn de denklijnen van het concept zichtbaar. Er is echter nog geen sprake van 

principedetails die esthetische uitgangspunten en techniek verenigen. De commissie ziet dit graag terug in de 

technische uitwerking die nog volgt. De nadere beoordeling van de technische uitwerking in relatie tot de 

esthetische uitgangspunten wordt als voorwaarde verbonden aan haar advies. 

 

Conclusie 

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

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

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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