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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

31 MAART 2021 
 

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

en Monumenten op 31 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, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 12:35 

 

5.1 Nabij Mathenesserlaan 204 / ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (3e commissiebespreking) (gemeentelijk 

monument) (20 min) 12:35 

 Omschrijving:  Transformatie van beide kantoorpanden naar 108 appartementen  

 Ontwerp:   V8 architects B.V.  

 Dossier:   OMV.20.12.00541 

 

5.2 Botersloot 25, Centrum (2e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (15 min) 12:55 

 Omschrijving:  Herbestemming naar hotel 

 Ontwerp:   De Rooij Architectuur en Bouwadvies  

 Dossier:   OMV.20.06.00003 

 

5.3 Aelbrechtskade 148A, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Bouwen 8 zelfstandige studio’s  

Ontwerp:   Artomic  

Dossier:   OMC.21.01.00085 (conceptaanvraag) 

 

5.4 Teldersweg 76, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

Dossier:   OLO 5171639 (conceptaanvraag) 

 

5.5  Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (3e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen in Stadshart Hoogvliet 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OLO 5280993 (conceptaanvraag)  

 

5.6 Rosestraat 1025, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 13:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

 Ontwerp:   Marge Architekten B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00593 

 

5.7  Korte Hoogstraat 4, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

 Ontwerp:   Alsemgeest Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.21.02.00556  
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5.1  Nabij Mathenesserlaan 204 / ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (3e commissiebespreking)  

 (gemeentelijk monument)  

 

Omschrijving:  Transformatie kantoorpanden naar 108 appartementen 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00541 (voorheen conceptaanvraag OLO 5507887) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege de 

betrokkenheid bij het voorstel. 

 

Toetsingskader 

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect richt zijn presentatie op de opmerkingen van de commissie van zowel 25 november 2020 op de 

herbestemming naar wonen van het kantoorpand van architect van Elffers aan de Mathenesserlaan als 17 maart 

2021 op de dakopbouw van het kantoorgebouw van architect J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt op de hoek van 

de ’s-Gravendijkwal en de Mathenesserlaan. Beide panden liggen in het beschermd stadsgezicht 

Heemraadssingel-Mathenesserlaan waarbij het pand aan de ’s-Gravendijkwal ook is beschermd als gemeentelijk 

monument. 

 

Met betrekking tot het kantoorpand aan de Mathenesserlaan is de vormgeving en de detaillering van het venster op 

de begane grond gewijzigd. Het is van een rechthoekige pui tot aan het maaiveld gegaan naar een pui met 

zijlichten waarbij de zijlichten een borstwering krijgen. De borstwering en tussenliggende penant worden van staal 

en aluminium. Voor extra plastiek krijgt de pui aan weerszijde stalen vinnen en komt er een knik in het penant. 

Daarnaast is het achterterrein doorontwikkeld om tot een groene inpassing van het parkeren te komen.  

 

Naar aanleiding van de vraag van de commissie om te komen tot een sublieme symbiose tussen het bestaande 

kantoorgebouw en de beoogde opbouw op de hoek van de ’s-Gravendijkwal en de Mathenesserlaan is er een 

subtiele belijning toegevoegd. Het betreft een horizontale en verticale belijning in de puien, de stalen deuren en de 

glazen bouwstenen van de dakopbouw. De horizontale belijning is hierin dominant.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

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

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

- 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.). 
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- 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. 

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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie is van mening dat de gewijzigde begane grond van het kantoorpand aan de Mathenesserlaan op 

hoofdlijnen op passende wijze beantwoord aan de opmerkingen die zijn gemaakt op 25 november 2020. Wel wordt 

om een nadere uitwerking gevraagd om te kunnen beoordelen of de robuustheid van het staal en het aluminium 

ook op detailniveau kan worden gewaarborgd of dat er niet toch een steenachtig materiaal nodig is. De commissie 

reageert positief op de doorontwikkeling van het achterterrein, waarbij de parkeervoorziening in het groen wordt 

ingebed. 

 

Met betrekking tot de beoogde dakopbouw op de hoek van de ’s-Gravendijkwal en de Mathenesserlaan 

concludeert de commissie dat de voorgestelde belijning in het glas, de stalen puien en de glazenbouwstenen leidt 

tot een overtuigende synergie tussen het hoofdgebouw en de te maken opbouw.  

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan op hoofdlijnen zowel 

voldoet aan redelijke eisen van welstand als positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. 

De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor beide panden, inclusief de vraag met betrekking tot de pui op de begane grond van het kantoorpand aan de 

Mathenesserlaan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.2  Botersloot 25, Centrum (2e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Herbestemming naar hotel 

Ontwerp:  De Rooij Architectuur en Bouwadvies  

Dossier:  OMV.20.06.00003 

 

Toetsingskader 

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor de herbestemming van de voormalige 

Spaarbank naar hotel en doet dat aan de hand van de opmerkingen uit het verslag van 20 januari jl.. Het hotel is 

een nieuw concept van Hilton voor een microhotel dat bestaat uit gestandaardiseerde hotelkamers.  

 

Op iedere verdieping in het bestaande pand komen hotelkamers. Vanwege een gestandaardiseerd kamerformaat 

zal om en om een wand op een bestaand venster aansluiten. Om dit in te passen wordt het venster voorzien van 

een geïsoleerd achterzetraam. Het achterzetraam is aangepast door het kozijnprofiel van buitenaf niet zichtbaar te 

laten zijn. Daarnaast is tussenstuk waarop de scheidingswand van de hotelkamer aansluit versmald door de 

kozijnprofielen binnen de wand te laten vallen.  

 

Voor de bijzondere vertrekken in het monument wordt afgeweken van de standaard en komt er een kamer op 

maat. De indeling van de hotelkamer in de directievertrekken is gewijzigd, zodat de bestaande wandafwerking 

beter zichtbaar is. Daarnaast worden de inbouwelementen vrijgehouden van de wand en plafond.  

 

De centrale glaskap blijft integraal behouden, maar wordt voorzien van een extra kap. De hal zelf wordt 

heringericht en voorzien van de lobby, de receptie, de horeca en de ondersteunende voorzieningen, waaronder de 

toiletgroepen en de lockers. De indeling is ten opzichte van voorgaand voorstel gewijzigd. Een archieftekening van 

het ontwerp van J.J.P. Oud is als vertrekpunt genomen en de oorspronkelijke symmetrie is overgenomen. Analoog 

aan de inrichting van de hal van J.J.P. Oud worden de vaste inbouwelementen alle vrijgehouden van het plafond. 

Het uiteindelijk interieur zal door een interieurarchitect worden ontworpen en volgt nog. Ook zijn oorspronkelijke 

producten van de spaarbank, zoals een spaarvarken gekocht en zullen in een te reconstrueren vitrine worden 

geplaatst. 

 

Daar waar de balustraden van de bestaande en te behouden trappen niet voldoen aan de bouwregelgeving 

worden er glazenbalustraden achter gezet of wordt er gewerkt met een glazenscherm in het schalmgat.  

 

Voor de naamduiding van het hotel ligt er een nieuw voorstel dat is gebaseerd op de oorspronkelijke signing die is 

te zien op oud beeldmateriaal. Boven de entree komt de naam van het hotel in een losse doosletter, in de kleur 

donkergroen, met verlichting. Op de plaquettes naast de entree komt de naam van het hotel in goud geanodiseerd 

aluminium letters. 

 

Naar aanleiding van de vraag van de commissie om de mindervalide lift, voor de beeldkwaliteit van de straatgevel, 

niet in de nis van de secundaire entree te plaatsen zijn diverse alternatieven locaties onderzocht. Geen ervan bleek 

haalbaar. Ook een type lift die minder zichtbaar is doordat deze wegvalt in het trottoir is vanwege de te 

overbruggen hoogte niet toepasbaar. Om die reden vraagt de architect of toch mee kan worden gegaan met de 

beoogde positie bij de secundaire entree.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en monumentenstatus) 
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Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

- 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.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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). 

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie signaleert dat haar opmerkingen in het verslag van 20 januari 2021 over de herbestemming van de 

voormalige Spaarbank naar een hotel goed zijn opgepakt. Er zijn waardevolle stappen gezet in de planvorming 

voor de centrale hal, door de kenmerkende ruimtelijkheid, symmetrie en openheid van deze bijzondere ruimte als 

uitgangspunt te nemen. De beoogde positie van de vaste inbouwelementen en het vrijhouden van het plafond laat 

de nieuwe indeling recht doen aan de kernkwaliteiten. De commissie geeft mee de oorspronkelijke koele, zakelijke 

inrichting van de centrale hal als vertrekpunt te nemen voor het nog te maken interieurontwerp. Wellicht dat 

analoog aan het voorstel tot het reconstrueren van de vitrine en deze in te richten met oorspronkelijke producten 

van de spaarbank er nog originele interieurelementen als stoelen deel kunnen uitmaken van het nieuwe interieur.  

 

De commissie is positief over de aangepaste indeling van de hotelkamer in de directievertrekken. De in te passen 

onderdelen schikken zich naar de ruimte.   

 

Hoewel de commissie van mening is dat de zichtbaarheid van de mindervalidenlift bij de secundaire entree aan de 

Botersloot van invloed is op de beeldwaarden van de gevel, is deze toch aanvaardbaar omdat onderzoek heeft 

aangetoond dat er geen goede alternatieven zijn.  

 

De aangepaste detaillering van het achterzetraam, waarbij het profiel van het kozijn van buitenaf niet zichtbaar zal 

zijn alsmede het avondbeeld twee hotelkamers die aansluiten op één venster hebben de commissie ervan 

overtuigd dat het gevelbeeld voldoende blijft spreken. Een mock up van het kozijn om te beoordelen of de ambitie 

ook waargemaakt kan worden zal als voorwaarde aan het advies worden verbonden. 

 

De commissie is positief over het ontwerp voor de naamduiding. Het staat in lijn met het oorspronkelijke ontwerp. 

Wel vraagt zij de kleur van de losse doosletters boven de hoofdentree wat de verzachten en dichter naar de 

kleurtoon van de letters op de plaquettes te brengen. 

 

De eerder gestelde vraag van de commissie tot het opstellen van een restauratieplan voor de te herstellen delen 

van de gevels en alle aanpassingen en aansluitingen aan de interieuronderdelen blijft van kracht. De commissie 
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doet hierbij de oproep om een restauratiearchitect bij het plan te betrekken en vanuit zijn expertise de aanwezige 

voorstellen, zoals de doorvalbeveiliging van de trapbalustrades in de centrale hal, te verfijnen.  

 
Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg, indien wordt voldaan 

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

aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 

 

Voorwaarden 

- Er dient als separate aanvraag een interieurontwerp ter beoordeling te worden voorgelegd. De commissie stelt 

voor dat de werkgroep monumenten het ontwerp behandelt en dat het eindvoorstel door het secretariaat wordt 

voorgelegd aan de commissie. 

- De commissie wenst betrokken te blijven bij de beoordeling van die aspecten die pas in de fase na 

vergunningverlening (werktekenfase) kunnen worden bepaald en stelt daarom de volgende voorwaarde: 

- Nader te beoordelen voldragen restauratieplan.  

- Mock up van het achterzetraam in de toekomstige setting. Deze dient minimaal 6 weken voorafgaand aan 

de productie beschikbaar gesteld te worden ter beoordeling door de commissie. Dit ter controle of de 

gedetailleerde technische uitwerking in de werktekenfase overeenstemt met de getoonde beelden 

waarop de commissie haar positieve advies heeft gebaseerd. 

  



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 

 

 
7 

 

5.3  Aelbrechtskade 148A, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Bouwen 8 zelfstandige studio’s 

Ontwerp:  Artomic  

Dossier:  OMC.21.01.00085 (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 bouw van acht appartementen op een binnenterrein. De locatie wordt 

ontsloten via een onderdoorgang in de bebouwing aan de Aelbrechtskade. In de huidige situatie bevindt zich een 

vier meter hoge bedrijfsruimte op de begane grond. Voorgesteld wordt om de appartementen, verdeeld over drie 

lagen en een afgeknotte kapverdieping, op de bedrijfsruimte te positioneren. De entreehal met het trappenhuis van 

de appartementen wordt in het volume van de bedrijfsruimte op de begane grond opgenomen. De portiekentree en 

de postkasten zijn vanaf het binnenterrein bereikbaar. De parkeerplaatsen worden voorgesteld op maaiveld op het 

binnenterrein, dat niet openbaar toegankelijk is.  

 

De gevels worden voorgesteld in roodbruin metselwerk met witte kozijnen. In het metselwerk zijn penanten 

opgenomen. Het trappenhuis in de zuidgevel wordt geaccentueerd met gestapelde kozijnen met prefab betonnen 

kaders. De kap bestaat uit een witte, over de gevel stekende dakgoot en antraciete keramische pannen. De 

balkons met stripstalen hekken zijn aan de woonkamers gesitueerd aan de zuidzijde van het volume. De ramen 

van de slaapkamers bevinden zich met name aan de noordzijde waardoor de oost- en westgevel het aantal 

raamopeningen om privacy redenen beperkt is gehouden. 

 

De architect geeft aan dat het plan zich in de conceptfase bevindt en nog niet alles is uitgewerkt. Het is nog niet 

bepaald hoe het binnenterrein met parkeerplaatsen eruit komt te zien. Ook is nog niet duidelijk welke functie in de 

bedrijfsruimte zal komen en of er openingen in de bedrijfsgevel mogelijk zijn.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier (grenst aan 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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

- 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.). 

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

hoofdmassa. 
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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. 

- 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). 

- 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 geeft aan dat de maat en de schaal van het woongebouw erg groot is ten opzichte van de 

afmetingen van het binnenterrein en de afstand tot de omliggende bebouwing. Zij merkt op dat de 

stedenbouwkundige structuur hierdoor verstoord raakt en er onvoldoende woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Echter 

merkt zij ook op dat de herontwikkeling van het binnenterrein op zich een interessante opgave is.  

 

De commissie doet de suggestie de opgave breder te trekken en te onderzoeken hoe de kwaliteit van het hof 

verbeterd kan worden, zodat er een aangename verblijfskwaliteit met meer groen voor nieuwe bewoners én de 

omwonenden ontstaat. Daarbij moet ook verkend worden waar en welke toegangen er nodig zijn om bijvoorbeeld 

het hof doorwaadbaar te maken en een volwaardige entree naar de straat te realiseren. Ook wordt de suggestie 

gedaan om de bedrijfsruimte op de begane grond te transformeren naar wonen of wonen met een bedrijfsruimte 

aan huis. 

 

De commissie geeft aan dat het plan alleen op hoofdlijnen is bekeken omdat er te veel essentiële informatie 

ontbreekt om het nu voorliggende plan van een reactie te voorzien. Zij vraagt de architect de volgende aspecten 

integraal onderdeel te laten worden van het totaalontwerp, omdat deze van invloed zijn op de gevraagde kwaliteit:  

- De vormgeving van de poort aan de straat. 

- De beganegrondgevels aan het binnenterrein. 

- De locatie van de hoofdentree met de bel of intercom en de briefkasten. 

- Een inrichtingsplan voor het binnenterrein met het parkeren, de fietsen, de bergingen en het groen.  

 

Conclusie 

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

in een volgende vergadering met een compleet 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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5.4  Teldersweg 76, Hillegersberg Schiebroek (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw supermarkt en woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OLO 5171639 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van een supermarkt met bovenliggende 

woningen. Het plan is gewijzigd naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 24 juni 

2020. Voorgesteld wordt om tussen het winkel- en het woonprogramma een heldere knip te maken door de 

dakrand van de supermarkt rondom als horizontale band tussen plint en bovenbouw door te zetten. Aan de zijde 

van het groene plein en de Teldersweg vormt deze band een luifel. De plint aan de Teldersweg is verlengd om 

daarmee het fietsparkeren en de technische ruimtes aan het zicht te onttrekken.  

 

Het volume van de woningen, die op het midden van het dak van de supermarkt zijn gesitueerd, wordt voorgesteld 

als een alzijdig carré van drie lagen. De woningen worden ontsloten vanuit de centrale patio. Het dak van de 

supermarkt waar de woningen over uitkijken wordt voorzien van sedumbeplanting. Een stalen vluchttrap ten 

behoeve van de woningen komt uit in een groenzone aan de zijde van de Donkersingel. 

 

De plint wordt voorgesteld in een donkergrijs metselwerk met lichte kozijnen en een verticale geleding met 

metselwerk penanten. In de gevels van de woningen benadrukken banden ter hoogte van de vloeren de 

horizontale opzet. Tussen de banden bevinden zich lichtgrijze baksteenvlakken, afgewisseld met verticale 

aluminium kozijnpuien in champagnekleur. De gevelopeningen verspringen per laag.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het volume en de gevelopbouw op overtuigende wijze zijn aangepast. De heldere 

alzijdige hoofdvorm sluit beter aan op de omgeving en de ambities voor het gebied. Zij merkt echter ook op dat de 

beoogde weefgevel van de woningen door het verspringen van de kozijnen wordt verstoord. Zij doet de suggestie 

om meer rust in het ritme van de kozijnverdeling te brengen. De dynamiek en de gelaagdheid kan beter worden 

bereikt in de detaillering van de gevel. Daarnaast merkt de commissie op dat de noodtrap aan de parkzijde geen 

samenhang vertoont met de architectonische eenheid. Zij vraagt deze ook onderdeel van de architectuur te laten 

worden. Tenslotte vraag de commissie om in de aanvraag omgevingsvergunning de inrichting van het 

daklandschap met de inpassing van de dakinstallaties en een reclameplan voor de supermarkt mee te nemen. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met 

een plan dat hier antwoord op geeft. 
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5.5  Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen in Stadshart Hoogvliet 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OLO 5280993 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

verslag van 11 november 2020. De horizontale banden ter hoogte van de vloeren worden nu voorgesteld in 

lichtgrijs beton met verticale groeven. De tussengelegen vlakken zijn gewijzigd van metselwerk naar geprofileerd 

aluminium bekleding in een goudgele metallic kleur. De betonbanden steken twintig centimeter uit ten opzichte van 

de aluminium bekleding. De zonwering wordt verdekt opgenomen in de betonbanden. 

 

De hoeveelheid parkeerplaatsen is teruggebracht waardoor alle auto’s op maaiveld worden geparkeerd, en het dek 

is komen te vervallen. Het parkeerterrein waar de woningen op uitkijken wordt verder ingericht met bomen in de 

volle grond en wordt voorzien van te begroeien pergola’s. De dubbelhoge plint in lichtgrijs metselwerk met een 

betonband beëindiging is om het gehele complex doorgezet en omsluit ook het parkeerterrein, de trafo en het 

fietsparkeren. Het ritme van de gevelopeningen wordt hier voortgezet en ingevuld met begroeide schermen.  

 

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 

- 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. 

- 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. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat op overtuigende wijze is gereageerd op de opmerkingen uit het vorige overleg. Zij 

merkt op dat de gevels met horizontale betonbanden en aluminium invulling een passende eigentijdse vertaling zijn 

van de stempel- en strokenarchitectuur in de omgeving. De commissie waardeert de gewijzigde parkeeroplossing 

met bomen en begroeide pergola’s waarmee de auto’s aan het zicht onttrokken worden. Het consequent 

doorzetten en behouden van de dubbelhoge plint, die doorgetrokken wordt bij het parkeerterrein, verhoogt de 

heldere opzet en alzijdigheid van het complex. De inrichting van het daklandschap en de inpassing van de 

dakinstallaties zullen bij de aanvraag omgevingsvergunning van nadere welstandstoetsing zijn. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde aandachtspunten. 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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5.6  Rosestraat 1025, Feijenoord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 179 woningen 

Ontwerp:  Marge Architekten B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00593 (voorheen conceptaanvraag OLO 5319295) 

 

Toetsingskader  

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van het 

appartementengebouw ter vervanging van het bestaande kantoorgebouw aan de Rosestraat. Het voorstel is deels 

gewijzigd doordat de plattegronden zijn gewijzigd. Hierbij schuiven een verticale rij balkons op in de gevel en wordt 

de kroon van beide torens gewijzigd. Aangegeven wordt dat de inrichting van het hof aan de binnenzijde met de 

gemeente wordt besproken en dat het pad aan de achterzijde langs de parkeeroplossing in het gebouw zal 

verdwijnen. 

 

De dakplattegrond en de doorsnede worden getoond met de positie en de hoogte van de glazenwasinstallaties. Er 

wordt dieper ingegaan op de opbouw van de gevel, die bestaat uit in het werk gemetselde baksteen, prefab 

betonelementen met ingestort metselwerk en aluminium puien en raamkozijnen. De te openen delen krijgen een 

geïntegreerde glazen doorvalbeveiliging.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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.  
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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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het uitgewerkte en nader toegelichte voorstel op hoofdlijnen een zorgvuldige en 

consequente uitwerking van de eerder getoonde beelden betreft. Van hoge kwaliteit zijn de grote raamvlakken in 

de torens. Daarnaast kan zij instemmen met de wijzigingen in de gevelopbouw en de bekroning van de torens. De 

commissie heeft echter nog de volgende opmerkingen die nog dienen te worden verwerkt en nader toegelicht: 

 

- De glazenwasinstallaties op de torens zijn erg zichtbaar en zijn zeer fors van formaat. De commissie vraagt 

om te onderzoeken of er kleinere en minder zichtbare glazenwasinstallaties geplaatst kunnen worden. Daarbij 

ziet zij ook graag inzichtelijk gemaakt hoe de verdere inrichting van de daken van de torens wordt 

vormgegeven. Dit in verband met de toekomstige zichtbaarheid erop vanuit de hoogbouw in de Piekstraat en 

Feyenoord City. 

- De detaillering van de dakpaviljoens aan de zijde van het binnenhof ontbreekt in de aanvraag 

omgevingsvergunning. Deze detaillering dient nog te worden toegevoegd en zal van nadere welstandstoetsing 

zijn. 

- De commissie ziet graag de bemonstering van het metselwerk en het type kozijnen ter nadere beoordeling. Dit 

kan eventueel als voorwaarde in een positief advies worden meegenomen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning onvolledig en deels strijdig is met de criteria is. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De reactie op de bovenstaande opmerkingen wordt met 

belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 

aanpassingen en aanvullingen op de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.7  Korte Hoogstraat 4, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

Ontwerp:  Alsemgeest Design & Build B.V.  

Dossier:  OMV.21.02.00556 (voorheen aanvraag OMV.20.09.00014) 

 

Toetsingskader  

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

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

van het reglement van orde) 

 

Inleidend 

Op 30 september 2020 is de aanvraag omgevingsvergunning OMV.20.09.00014 voor de herontwikkeling van het 

winkelpand aan de Korte Hoogstraat 4 en de uitbreiding met woningen besproken tijdens de openbare vergadering 

van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam, waarbij de commissie een negatief advies op het 

bouwplan heeft afgegeven aan het bestuur. Vervolgens is een aangepast plan in de vorm van een nieuwe 

aanvraag omgevingsvergunning OMV.21.02.00556 ingediend. De architect van het bouwplan heeft aangegeven 

het plan niet toe te lichten aan de commissie. Op 31 maart 2021 is het aangepaste voorstel tijdens de openbare 

vergadering vanuit het secretariaat voorgelegd aan de commissie. 

 

Omschrijving van het plan 

Het voorstel betreft de transformatie van een tweelaags winkelpand met de toevoeging van zes lagen 

appartementen. De bestaande winkel maakt deel uit van een ensemble van gebouwen rondom de Steigersgracht, 

waarbij alle overige gebouwen van het ensemble zijn beschermd als gemeentelijk monument. De bestaande winkel 

is als tussenlid een verlengde van de tweelaagse winkelstrip onder de RVS-flat en staat direct tegen het Peek en 

Cloppenburg gebouw.  

 

De nieuwe tweelaagse winkelplint wordt in het verlengde van de bestaande winkelplint doorgezet. De verdiepingen 

met woningen boven de winkel worden los gehouden van het Peek en Cloppenburg gebouw, waardoor er vanaf de 

tweede verdieping een smalle en diepe opening tussen de gebouwen ontstaat. Het volume steekt ver boven het 

Peek en Cloppenburg gebouw uit en wordt dicht tegen de bestaande afgedichte raamopeningen van het 

monument geplaatst. De hoofdentree voor de appartementen bevindt zich aan de achterzijde aan de gracht en ligt 

verdiept ten opzichte van het overhellende volume. 

 

De winkelgevel aan de Korte Hoogstraat krijgt een dubbelhoge glazen pui met een stalen luifel in het midden. De 

voorgevel van het woondeel heeft glazen puien en wordt voorzien van betonnen balkons met een stalen hekwerk. 

De zijgevels die boven de aangrenzende bebouwing uitsteken zijn bekleed met minerale steenstrips, met 

uitzondering van de bovenste woonlaag die een zinken bekleding heeft. De dakrand kent een verspringing en is 

opgebouwd uit een grijze vezelcementbeplating met een aluminium daktrim. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied & gelegen tussen 2 Gemeentelijke Monumenten) 

 

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. 
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- 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.  

- 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 aanvraag omgevingsvergunning 
De commissie geeft wederom aan dat zij het bouwplan toetst aan de bovengenoemde welstandscriteria, en 

daarnaast de taak heeft de historische waarde van de monumentale bebouwing in Rotterdam te beschermen. In 

het hoofdstuk Welstandstoetsing bij Monumenten uit de Welstandsnota wordt het volgende omschreven: ‘Bij 

ingrepen aan panden aan weerszijden van een monument of deel uitmakend van dezelfde architectonische 

eenheid, wordt een hoge architectonische kwaliteit vereist, gericht op het in zijn waarde laten of brengen van het 

monument. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het materiaalgebruik en de detaillering (bijzondere welstand).’ 

 

De commissie reageert negatief op het aangepaste planvoorstel, aangezien de voorgestelde ruimtelijke inpassing 

in strijd is met de geldende welstandscriteria en onvoldoende antwoord geeft op de opmerkingen op het eerdere 

bouwplan. Het bouwinitiatief is in maat en schaal onvoldoende afgestemd op de omliggende bebouwing en 

verstoort de bestaande stedenbouwkundige structuur langs de Korte Hoogstraat. Daarnaast worden de 

monumentale waarden van de omliggende bebouwing wederom te ver aangetast. Het voorgestelde volume is een 

zeer forse inbreuk op de belevingswaarde van beide aangrenzende monumenten en ontkent de positie die het 

inneemt in het ensemble als verbindingsstuk tussen de twee monumenten. Het voorstel houdt geen rekening met 

het zichtbaar houden van de terugliggende RVS-flat. Het alzijdige en overhoekse karakter van het Peek en 

Cloppenburg gebouw, die de kruising van twee zeer belangrijke winkelstraten in het centrum van Rotterdam 

markeert, wordt tevens sterk aangetast en volledig ontkent. 

 

Naast dat de ruimtelijke inpassing strijdig is met de welstandscriteria en het voorgestelde bouwvolume geen 

rekening houdt met de belevingswaarde van de aangrenzende monumenten, is het voorstel ook in de 

verschijningsvorm, de materialisering en de detaillering strijdig met de criteria. Aangezien het bouwplan zich in het 

centrumgebied en tussen een aantal monumentale panden bevindt wordt er extra kwaliteit gevraagd voor een 

passende verschijningsvorm met hoogwaardige materialen en een zorgvuldige detaillering. Door het gebruik van 

een veelvoud aan materialen en het expressieve karakter van de gevels is het appartementendeel onvoldoende 

ondergeschikt aan de hoogwaardige wederopbouwarchitectuur van de aangrenzende bebouwing. Met het op zeer 

beperkte afstand plaatsen van de zijgevel ontstaat er een onbestemde ruimte tussen het planvoorstel en het 

naastgelegen monument, die zeer gevoelig is voor vervuiling en geen ruimte laat om de gevel van het monument 

te kunnen onderhouden. Het gebruik van minerale strips is niet in lijn met de hoge centrumambities, waar juist 

gevraagd wordt om de toepassing van hoogwaardige materialen. Daarnaast geeft de keuze voor een afwijkend 
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materiaal voor de bovenste woonlaag de indruk dat er een dakopbouw op de nieuwe bebouwing wordt geplaatst, 

wat geen consequent gevelbeeld met passende verhoudingen oplevert. 

 

Conclusie 

Er wordt geen reden gezien om voorbij te gaan aan het beleid, daarom wordt negatief geadviseerd aan het 

bestuur. 

 


