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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

28 APRIL 2021 
 

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

en Monumenten op 28 april 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 

 

 

3  PLANNEN 12:10 

 

3.1 Nabij Rotterdam Airportplein 55, Overschie (2e commissiebespreking) (15 min)  12:10 

Omschrijving:  Gewijzigd bouwplan – Aanpassing gevel Hotel Rotterdam the Hague Airport 

Ontwerp:   Arc3 Ontwerp- Teken- & Bouwmanagementbureau 

Dossier:   Verleende omgevingsvergunning OMV.19.05.00151 

 

3.2 Nabij Wildenburg 1, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 12:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

 Ontwerp:   Studio ? nl B.V. (STUDIO ∙ NL) 

 Dossier:   OMV.20.12.00633 

 

3.3 Westblaak 230, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 12:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

Ontwerp:   Barcode Architects B.V. 

Dossier:   OLO 5532781 (conceptaanvraag) 

 

3.4 Grote Hagen 98, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (20 min) 13:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Aafje Meerweide 

 Ontwerp:   Wiegerinck Architecten Arnhem B.V 

Dossier:   OMC.21.03.00009 (conceptaanvraag) 

 

3.5 Oleanderstraat 117 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:20 

Omschrijving: Herbestemming Bloemhofschool 

Ontwerp:   Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

Dossier:   OMC.21.02.00053 (conceptaanvraag) 

 

3.6 De Jagerstraat 42, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

Omschrijving: Herbestemming voormalig schoolgebouw 

Ontwerp: Jade Architecten 

Dossier:   OMC.21.01.00093 (conceptaanvraag) 

 

3.7 Pelgrimsstraat, Delfshaven (3e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

Omschrijving: Nieuwbouw ontwikkeling Staartlocatie (Dakpark)  

Ontwerp:   Diederendirrix B.V. & DELVA Landscape Architects B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00035 (conceptaanvraag) 
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3.8 Ploegstraat 26 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Herbestemming ROC-school naar appartementen  

Ontwerp:   Inbo B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00119 (conceptaanvraag) 

 

3.9 Nazarethstraat 13 A, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (10 min) 14:35 

 Omschrijving:  Berging met overkapping in tuin Jaffacomplex 

 Ontwerp:   Particulier 

 Dossier:   OMV.20.07.00112 
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3.1 Nabij Rotterdam Airportplein 55, Overschie (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Gewijzigd bouwplan – Aanpassing gevel Hotel Rotterdam the Hague Airport 

Ontwerp: Arc3 Ontwerp- Teken- & Bouwmanagementbureau 

Dossier:  Verleende omgevingsvergunning OMV.19.05.00151 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de 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 het gewijzigde bouwplan voor het hotel tegenover de terminal van het vliegveld, als reactie 

op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 3 februari 2021. De gevels aan de buitenzijde van het 

bouwblok krijgen tussen de houten geveldelen een invulling van verticale beplanting. Aan de binnenzijde ter 

plaatse van het parkeerterrein is gekozen voor een cortenstalen beplating. Het toegevoegde trappenhuis behoud 

dezelfde positie, en wordt transparanter uitgevoerd. Ook de transparante plint wordt doorgezet waarbij het deel 

voor de liftschacht translucent is.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier (toekomstig ontwikkelgebied) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

- De bebouwing speelt in op de landschappelijke aanleg van het terrein. 

- 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 ondersteunen het beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal materiaalsoorten 

blijft beperkt). 

- 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 aanpassingen op de omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de keuze om een heldere scheiding te maken tussen verticale beplanting aan de 

buitenzijde en cortenstaal aan de binnenzijde een begrijpelijke keuze is. De commissie constateert echter ook dat 

de opmerking betreft de situering van het toegevoegde trappenhuis onvoldoende is opgepakt. De hoofdvorm van 
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het gebouw valt te ver uit elkaar in relatie tot de heldere volumes van de omliggende bebouwing. Het trappenhuis 

staat op een zeer prominente plek in relatie tot het voorplein van het vliegveld en tevens ongelukkig tegenover het 

naastgelegen hotelgebouw.  

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat het dak van het in aanbouw zijnde gebouw is voorzien van een groot aantal 

installaties die niet conform de verleende omgevingsvergunning zijn uitgevoerd. In de vergunning is op het dak van 

het lagere volume een met een rooster omklede installatieruimte gecreëerd die de installaties verbergt. In de 

uitvoering zijn de installaties groter en lopen ze via de gevel door op het hogere dakvlak.  

 

Zowel de positie van het nieuwe trappenhuis en de vergroting van de installaties op het dak zijn strijdig met het 

welstandsbeleid. De commissie vraagt om het voorstel aan te passen waarbij het gebouw een krachtig geheel 

wordt dat niet in verschillende elementen uit elkaar valt, en waarbij de installaties onzichtbaar worden weggewerkt 

in het bouwvolume. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijzigingen op de aanvraag omgevingsvergunning strijdig zijn met de criteria. Het advies 

aan het bestuur is negatief. 
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3.2  Nabij Wildenburg 1, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

Ontwerp:  Studio ? nl B.V. (STUDIO ∙ NL) 

Dossier:  OMV.20.12.00633 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van 110 sociale huur appartementen. Het betreft een 

rechthoekig bouwblok dat bestaat uit twee lange zijdes met vier lagen en een hogere kop van zeven lagen aan de 

singelzijde. De andere kop is op de begane grond ingevuld met een bergingsblok met daarvoor langs een groene 

gevel van vier lagen hoog. Deze groene gevel moet nog nader uitgewerkt worden maar wordt nu voorgesteld als 

stalen frame met staalnetten die met verschillende soorten klimplanten begroeid is.  

 

Het parkeren is gesitueerd op het binnenterrein. Een tribunetrap ontsluit het dak van het bergingsblok waarop een 

collectieve daktuin is gesitueerd. De daktuin is ook vanaf de straat met een poort door de groene gevel en 

achterliggende trappen bereikbaar. De beganegrondverdieping ligt rondom anderhalve meter naar binnen ten 

opzichte van de rooilijn. Op de rooilijn staat een erfafscheiding van groene hagen. Een uitzondering vormen de 

robuuste hoeken van het volume die wel op de rooilijn staan. 

 

De entrees naar de galerijwoningen liggen verdiept in de onderdoorgangen naar het parkeerterrein in de oksels 

van het blok. De gevels hebben gevelopeningen in een regelmatig stramien en diepe neggen. De 

onderdoorgangen en entrees zijn verbijzonderd met een groene bekleding van minerale steenstrips. De 

straatgevels van het hoofdvolume worden voorgesteld in licht, genuanceerd, metselwerk met lichte voegen en 

banden van verticaal metselwerk ter hoogte van de vloeren. De gevels van de terugliggende begane grond en de 

gevels aan het binnenterrein worden voorgesteld in roodbruin gesinterd metselwerk met donkere voegen. De 

balkons worden voorgesteld met transparante glazen hekken en zijn soms geschakeld. De kunststof kozijnen 

hebben een metallic pyrietkleur. 

 

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. 
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- 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.  

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet van een gesloten bouwblok in het groen voorstelbaar is. 

Zij merkt echter op dat de uitwerking eenduidiger en krachtiger kan. Zij constateert ook dat de aanvraag 

omgevingsvergunning op verschillende punten nog onvoldoende is uitgewerkt om het plan volledig te kunnen 

beoordelen. 

 

De commissie merkt op dat de gevel aan de Klinkenburg weliswaar groen is maar in essentie is het een 

ongewenste gesloten bergingsgevel aan de straat. Ook is onvoldoende duidelijk of en hoe de doorgang van de 

straat naar het collectieve dak op de bergingen, en de onderdoorgangen naar het parkeren op het binnenterrein ’s-

avonds afgesloten moeten worden. Als hier hekken noodzakelijk zijn moet dit een integraal onderdeel van het 

ontwerp zijn. Het plan belooft een groene attractieve binnenwereld, die zelfs doorwaadbaar moet zijn, maar de 

commissie ziet dit in de presentatie en tekeningen onvoldoende werkelijkheid worden. Er is weinig ruimte voor 

groen en de bewoners kijken vooral uit op geparkeerde auto’s en een enkele boom. 

 

Daarnaast is de commissie er niet van overtuigd dat de terugliggende begane grond voldoende kwaliteit en 

gebruiksruimte oplevert. De vraag wordt gesteld of de setback wel voldoende groot is. De voorgestelde haag zal in 

werkelijkheid dikker zijn en meer ruimte innemen, waardoor er vrijwel geen ruimte overblijft om voor de 

woninggevel bijvoorbeeld nog een bankje te kunnen plaatsen. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de haag boven op 

de fundering van het gebouw wordt voorgesteld en hier weinig wortelruimte zal zijn. De suggestie wordt gedaan om 

in plaats van een haag een meer solide erfafscheiding zoals bijvoorbeeld plantenbakken te realiseren. 

 

Ook wordt opgemerkt dat aan de Denenburg de grote balkons direct boven de openbare stoep hangen wat het 

profiel van de straat verstoort. De verspringende balkons rondom zijn voorstelbaar, maar voorkomen moet worden 

dat de bijbehorende hemelwaterafvoeren de gevels gaan ontsieren. De suggestie wordt gedaan om deze in de 

gevel op te nemen. 

 

Conclusie 

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

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  



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 

3.3  Westblaak 230, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Westblaak 230 

Ontwerp:  Barcode Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5532871 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

van 17 februari 2021. De volgende aspecten zijn aangepast in het plan: 

 

- De hoekaansluiting van de toren op het bestaande gebouw van Nefkens aan de Westblaak wordt los 

gehouden. De toren staat nu visueel los en naar achteren ten opzichte van de Westblaakgevel van het 

Nefkensgebouw. De Rotterdamse laag aan de Westblaak blijft hierdoor intact.  

- De dubbelhoge kantoorlaag op het gebouw van Nefkens is komen te vervallen waardoor de daklijn van het 

oorspronkelijke gebouw behouden blijft. 

- De tweelaagse kop aan de singel is in volume teruggebracht naar een enkele laag met een tuinkamer die zich 

opent naar de Westblaak. De doorlopende band van het nieuwe bouwdeel vouwt zich om deze tuinkamer 

heen. Het dakpaviljoen met de organische vorm is komen te vervallen. 

- Het dak van het Nefkens gebouw krijgt een collectieve daktuin voor de bewoners en het kantoor. 

- Voorgesteld wordt de donkere luifel aan de Westblaakzijde te verwijderen en de dubbelhoge plint maximaal 

transparant en licht te maken. 

- Aan de Eendrachtsstraat wordt de gevel van het Nefkensgebouw omgezet en aan de hofzijde wordt de gevel 

vergroend. 

- De auberginekleurige verbindende bouwdelen tussen het bestaande gebouw van Nefkens en de buurpanden 

aan Westblaak en de Eendrachtssingel worden voorzien van lichtere en meer transparante gevels. Ook wordt 

voorgesteld de onderdoorgang aan de Westblaakzijde in hoogte te verdubbelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied, beschermd Stadsgezicht Waterproject,  

cultuurhistorisch waardevol object) 

 

Relevante criteria 

(deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en omgeving Coolsingel) 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 
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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. 

- 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). 

- 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 reageert positief op de wijze waarop is gereageerd op de vragen en opmerkingen uit het verslag van 

17 februari 2021. Zij merkt op dat het gewijzigde plan het gebouw van Nefkens meer in zijn kracht zet en zij 

waardeert het dat er meer van het oorspronkelijke gebouw behouden blijft. De commissie geeft aan dat de meer 

subtiele versmelting van de nieuwe bouwdelen en het gebouw van Nefkens, met respect en visueel behoud van de 

Rotterdamse laag, voorstelbaar is. Ook de wijze waarop de voormalige installatie laag op de kop van het gebouw 

wordt getransformeerd tot tuinkamer en zich opent naar de Westblaak is goed passend. 

 

De commissie heeft echter ook nog enkele aandachtspunten en opmerkingen: 

- De commissie merkt op dat, zoals in de plattegrond zichtbaar is, in het te reconstrueren deel van het Nefkens 

gebouw onder de toren, een van de oorspronkelijke constructie afwijkende structuur wordt voorgesteld. De 

commissie pleit voor het behoud of reconstructie van de oorspronkelijke structuur omdat deze zo bepalend is 

voor het ritme en de gevelindeling aan de Westblaak. Hierbij wordt ook aandacht gevraagd voor de 

gevelindeling van de nieuwe gevel in stijl van het Nefkens gebouw aan de Eendrachtsstraat, met aandacht 

voor hoe deze aansluit op het verbindende bouwdeel over de straat. 

- De commissie geeft aan dat de tussenliggende bouwdelen oorspronkelijk bewust donker en afwijkend zijn 

vormgegeven om het gebouw van Nefkens te laten spreken. De commissie doet de suggestie dit contrast te 

respecteren met behoud van de bestaande gevelopzet. 

- Het verwijderen van de luifel aan de Westblaak is voorstelbaar in relatie tot een lichte open plint. Echter zorgt 

de luifel ook voor een balans tussen de lichte plint en het zware grote gebouw en toren erboven. De suggestie 

wordt gedaan de luifelvoorstellen uit de oorspronkelijke tekeningen te onderzoeken. Wellicht geeft een lichtere 

of dunnere luifel toch meer evenwicht. Daarnaast zou meer kleurcontrast in de plint (in relatie tot de lichtere 

gevel erboven) helpen het gebouw beter te laten landen.  

- De commissie vraagt aandacht voor de voorgestelde supermarktfunctie in de plint aan de Westblaak. Een 

dichte gevel is hier niet passend bij de openheid naar de straat en de gewenste allure en grandeur aan de 

Westblaak. 

- Tenslotte merkt de commissie op dat de perforaties in de dichte delen van de toren, door hun maat, veelheid 

en patroon afbreuk doen aan het krachtige gebaar van de toren. De suggestie wordt gedaan de openingen 

meer passend te maken bij het totaal concept. 
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Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een plan dat hier 

antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen 

positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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3.4  Grote Hagen 98, IJsselmonde (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Aafje Meerweide 

Ontwerp:  Wiegerinck Architecten Arnhem B.V 

Dossier:  OMC.21.03.00009 (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 herontwikkeling van het verpleeghuis aan de Grote Hagen. De 

nieuwe volumes worden als twee schijven tussen de bestaande bebouwing gevoegd, en worden verbonden met 

een eenlaags volume. Aan de Grote Hagen ontstaat een openbaar plein met de hoofdentree die met een pergola 

wordt omgrensd, aan de andere zijde bevindt zich tussen de bouwvolumes een afgesloten tuin voor de bewoners 

van het verpleeghuis. 

 

De gevels kennen een opzet van horizontale betonbanden, waartussen metselwerk met een verticaal accent is 

opgenomen. De plint is in beton voorgesteld, waarbij deze lager is aan de pleinzijdes van het bouwplan. De gevels 

hebben verticale raamopeningen tussen de betonbanden, met een metselwerk rollaag aan de bovenzijde en een 

dicht vlak aan de onderzijde. De aluminium kozijnen hebben een bronskleur, het metselwerk bestaat uit een 

gemêleerde steen met een groene tint en met groen voegwerk. De kasten voor de zonwering worden onzichtbaar 

opgelost. 

  

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

- 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. 
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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). 

- 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 reageert positief op de ruimtelijke inpassing van het bouwplan. De twee schijven met een laag 

tussenvolume, het voorplein en de besloten binnentuin zorgen voor een overtuigende hoofdopzet binnen het 

stempel- en strokengebied, met een duidelijk herkenbare nieuwe identiteit. Voor de verdere uitwerking van het 

bouwplan geeft de commissie de volgende opmerkingen mee: 

 

- De commissie vraagt om de kleur van het metselwerk goed af te stemmen op de omliggende bebouwing, 

waarbij er in kleurstelling een overtuigend ensemble zal ontstaan. 

- De gevels hebben een verticale indeling, terwijl het stempel- en strokengebied wordt gekarakteriseerd door 

gevels met een horizontale geleding. De commissie vraagt om de balans in de gevel; te heroverwegen 

waardoor er een meer horizontale geleding ontstaat. 

- De installaties op het dak dienen op onzichtbare wijze te worden ingepast in het ontwerp. 

 

Conclusie 

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

genoemde 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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3.5  Oleanderstraat 117 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming Bloemhofschool  

Ontwerp:  Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

Dossier:  OMC.21.02.00053 (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 herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw aan de 

Oleanderstraat tot een woongebouw. Het gebouw vormt de hoek van een gesloten bouwblok aan het Ericaplein en 

heeft een schoolplein aan de binnenzijde van het blok. Het schoolgebouw heeft een L-vorm met een torentje op de 

hoek waar zich de entrees en het trappenhuis bevinden. Het pand heeft twee lagen en een hoge houten kap. De 

gang bevindt zich aan de binnenkant van het bouwblok en de lokalen zijn aan de straatkant gesitueerd. 

 

De nieuwe woningen op de begane grond worden aan de straatzijde ontsloten, met een nieuwe deur die deels in 

de bestaande raamopeningen wordt geplaatst. De woningen krijgen een voortuin waarbij het stenen muurtje dat 

eerder aanwezig was wordt teruggebracht met hekwerken naar de voortuin toe. De dichtgemetselde entree op de 

hoek wordt weer open gemaakt. In de kap aan de voorzijde worden dakkapellen voorgesteld, en direct onder de 

dakrand een aantal horizontale ramen. De architect geeft aan dat nog onderzocht wordt of de kozijnen vervangen 

worden. 

 

De bovenliggende woningen worden ontsloten door middel van het trappenhuis en een galerij aan de achterzijde 

die tevens de buitenruimte op de verdieping vormt. Per woning wordt een glazen pui in de gevel aangebracht. De 

woningen in de kap worden voorzien van buitenruimtes middel van een inkeping in het dak. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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 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. 

- 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 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

- 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 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 geeft aan dat het voormalige schoolgebouw een belangrijke hoeksteen op de plek markeert, met 

een krachtige architectonische expressie waarin de collectieve schoolfunctie sterk naar voren komt. De 

transformatie van dit cultuurhistorisch waardevolle schoolgebouw naar woningen betreft een complexe opgave 

waarbij de oorspronkelijke karakteristieken van het bijzondere gebouw niet verloren mogen gaan.  

 

De commissie constateert dat de ingrepen aan het gebouw een te forse inbreuk vormen op het oorspronkelijke 

karakter van de school. Zij mist in het voorstel de analyse van de bestaande kernwaarden van de school die de 

basis zou moeten vormen voor de woningtypologieën die gekozen worden en de ingrepen die daarbij nodig zijn. 

De nieuwe ontsluiting en de situering van de verschillende woningen is onvoldoende afgestemd op de bestaande 

structuur van het gebouw. Doordat er wordt gekozen voor individuele entreedeuren, nieuwe gevelopeningen en 

losse dakkapellen aan de voorzijde verliest het gebouw haar collectieve karakter.  

 

Aan de achterzijde van het schoolgebouw is meer ruimte voor eventuele ingrepen aan de gevel. De hoeveelheid 

ingrepen, waaronder de individuele buitenruimtes aan de gevel en in het bestaande dakvlak, zijn echter te fors en 

laten weinig over van het oorspronkelijke gebouw. Daarbij vraagt de commissie of het schoolplein niet ingezet kan 

worden als een collectieve buitenruimte. Ten slotte geeft de commissie aan dat de oorspronkelijke kozijnen zeer 

karakteristiek zijn voor het gebouw en dat het behoud hiervan voorop zal moeten staan. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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3.6  De Jagerstraat 42, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

Omschrijving:  Herbestemming voormalig schoolgebouw 

Ontwerp:  Jade Architecten 

Dossier:  OMC.21.01.00093 (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 herbestemmen van een voormalige school naar wonen. De school met 

er tegenaan een gymzaal ligt op een omsloten binnenterrein met een toegangspoort aan de Jagerstraat. De 

gymzaal behoort niet tot het her te bestemmen vastgoed. Daarnaast is bij de herontwikkeling meegegeven om, op 

de begane grond van de school, maatschappelijke functies onder te brengen. Hierbij wordt gedacht aan een 

gezondheidscentrum.  

 

De verdiepingen erboven worden binnen de bestaande klaslokaal structuur naar appartementen herbestemd die 

door een te maken galerij tegen de westgevel worden ontsloten via de bestaande trappenhuizen. De voormalige 

gang wordt bij de woning betrokken. De scheiding tussen gang en klaslokaal en de pui blijven hierbij intact. Ook 

wordt zoveel mogelijk inzet op het behoud van het wand- en vloertegelwerk. Om de appartementen te voorzien van 

een buitenruimte worden er tegen de oostgevel balkons geplaatst. Het schoolplein wordt onderverdeeld in twee 

zones, waarvan een strook langs de oostgevel voor privacy aan het beoogde gezondheidscentrum en een 

collectieve tuin voor de erboven gelegen woningen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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.). 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 signaleert dat een maatschappelijke functie op de begane grond leidt tot geforceerde ingrepen aan 

het schoolgebouw om het wonen te kunnen inpassen. Vooral de galerijen en de balkons tegen de oost- en 

westgevel zijn hiervoor exemplarisch. De commissie verwacht bij wonen op de begane grond dat de 

herbestemming minder gevolgen heeft voor het karakter en de logistiek van het schoolgebouw. Daarnaast kan het 

schoolplein bij wonen op de begane grond worden gewijzigd naar tuin.  

 

Te meer omdat het schoolgebouw een aanpalende gymzaal heeft is de wens tot een maatschappelijke functie op 

de begane grond voor de commissie onduidelijk. Hoewel de gymzaal nu nog in gebruik is, maar bekend is dat deze 

op termijn vrijkomt, zou het goed kunnen dienen voor een maatschappelijke functie. De commissie doet dan ook de 

oproep om vanuit een groter perspectief de herbestemming vorm te geven. De commissie komt met het verzoek 

om met stedenbouw en MO in gesprek te gaan om te kijken of het maatschappelijke programma in de plint echt 

wenselijk is. 

 

Conclusie 

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

er een gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente, terug in een volgende vergadering met een plan dat hier 

antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen 

positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 

  



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 

 
16 

3.7  Pelgrimsstraat, Delfshaven (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw ontwikkeling Staartlocatie (Dakpark) 

Ontwerp:  Diederendirrix B.V. & DELVA Landscape Architects B.V 

Dossier:  OMC.21.03.00035 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 

onder f) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 

Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het aangepaste ontwerp voor de ruimtelijke invulling voor het deelgebied de Staart in het 

Dakpark aan de Vierhavenstraat. De hoogte van twee te maken gebouwen is verlaagd om buiten de molenbiotoop 

te blijven. Mogelijk zal het beoogde gebouw aan de Noordzijde van het Dakpark dat ligt aan de Makerstraat naar 

binnen geschoven worden om van het dijklichaam weg te blijven. De exacte maat en positie worden onderzocht.   

 

In antwoord op de vraag van de commissie om de architectuur meer rijkheid te geven wordt in de gevel ter hoogte 

van de vloerranden niet alleen een ander metselwerkverband toegepast, maar ook reliëf in het metselwerk 

aangebracht. De plasticiteit van de horizontale gevelbanden neemt hiermee toe. Het reliëf in het metselwerk wordt 

ook doorgezet in de plint. Om de entrees van meer kwaliteit te voorzien komt een gekleurd betonnen kader om de 

entreepuien. De publieke ruimtes op de begane grond zijn geoptimaliseerd en de gevelopeningen naar de straat en 

het binnenterrein zijn vergroot en in aantal toegenomen. Om het zicht op het interieur van de fietsenstalling wat te 

verzachten krijgen de puien naast de entrees een kleurfolie. Ook de stalen hekwerken die de verschillende routes 

door het complex in de avond afsluiten zijn in ontwerp verrijkt en niet langer een standaard type.     

 

Net zoals in voorgaande planbespreking blijft het bestaande gebouwencomplex aan de Pelgrimsstraat dat deel 

uitmaakt van de ontwikkeling voorlopig buiten beschouwing. Het heeft een ander doorlooptraject en zal in aanloop 

naar de herbestemming tijdelijk worden geprogrammeerd. Hierbij wordt gedacht aan tentoonstellingsruimte en 

atelier- en werkruimtes. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf ‘De Strip’ 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied, monumentenstatus en grenst aan Hoofdwegenstructuur). 

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf de Strip, deelgebied de Staart 

Relevante criteria Staart: 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 

- Bouwinitiatieven voegen aan het complex als geheel (Diepeveen en Vorm & Decor) een ensemblekwaliteit toe.  

- Op architectonische manier wordt vormgegeven aan de overgang tussen het gebouw en het omringende 

gebied. 

- Het gebouw richt zich op de omgeving.  

- Het gebouw vormt een koppelstuk tussen de wijken Schiemond en Bospolder. 

Gebouwen op zichzelf: 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. 

- Het gebouw heeft een heldere geometrische vorm. 

- Het gebouw kan uit verschillende massa’s zijn opgebouwd. 

- Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie.  

- De overgang gebouw – openbare ruimte is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge 

kwaliteit te zijn. 

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

blijven deel uitmaken van het ontwerp. 

- Gevel moet een open karakter hebben; er dient interactie tussen gebouw en omgeving zijn. 
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- Het gevelbeeld van de begane grond wijkt wat betreft verdiepingshoogte en gevelindeling af van de 

bovengelegen verdieping(en). 

- In voetgangersgebieden zijn blinde gevels niet toegestaan.  

- Gebouw is georiënteerd op zowel de Vierhavensstraat, het park als het Hudsonplein. 

- Geen verspringing in de rooilijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Kleurgebruik is afwijkend van gebouwen in de directe omgeving. 

- Gekozen materialisatie en kleurgebruik voorkomen massaliteit van het gebouw. 

 

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

De commissie vindt dat er waardevolle stappen zijn gemaakt in de signatuur van de gebouwen. De rijkheid en 

tactiliteit is toegenomen met het reliëf in het metselwerk en de gekleurde betonnen kaders rond de entrees 

verhogen de representativiteit van de toegangen. Ook de optimalisatie van publieke ruimtes en het vergroten van 

de gevelopeningen op de begane grond geven een belangrijke verlevendiging aan de straat en het binnenterrein. 

De hekwerken tussen de gebouwen die de verschillende routes door het complex in de avond afsluiten zijn nu 

ontworpen, waardoor ze deel uitmaken van de plek.  

 

De commissie geeft nog wel de volgende hoofdaandachtspunten mee voor de doorontwikkeling van het plan: 

- De fietsenstalling mag meer onderdeel worden van de lobby van de entree door het interieur uitnodigend en 

kwalitatief hoogwaardig vorm te gegeven. 

- De commissie vraagt zich af wat het verschuiven van het gebouw aan de Noordzijde van het Dakpark 

betekent voor de ruimtelijkheid en uitstraling van de Makerstraat tussen dit toekomstige gebouw en het 

bestaande cultuurhistorisch waardevol Diepenveen complex. 

- De commissie geeft aan dat wanneer er wijziging in het bouwplan worden doorgevoerd in relatie tot het 

uitgraven van het dijklichaam, zij de aanpassingen nog graag ter beoordeling krijgt voorgelegd. 

 

De reactie op 17 maart 2021, waarbij de commissie positief heeft gereageerd op de verschillende routes door het 

complex en de inrichting van verschillende open ruimten blijft van kracht. Zij vindt het een verrijking voor het 

leefklimaat van het complex en dus een belangrijk onderdeel binnen de planvorming. Daarnaast is het een 

waardevolle verbinding met het park en de omliggende wijken. 

 

Met betrekking tot het cultuurhistorisch ensemble bestaande uit het Rijksmonument Diepenveencomplex en de 

industriegebouwen met onder andere de voormalige Huidenclub heeft de commissie eerder laten weten dat zij 

positief is over een tijdelijke programmering van tentoonstellings- en atelierruimten. Zij heeft als aandachtspunt 

meegegeven dat een passend programma essentieel is en dat het bestaande interieur dient te worden 

gerespecteerd. De commissie ziet de plannen voor tijdelijke herbestemming met belangstelling tegemoet. Een 

definitieve herbestemming, blijft wel noodzakelijk voor een bestendige toekomst van het cultuurhistorisch 

waardevol ensemble van gebouwen. 

 

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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3.8  Ploegstraat 26 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming van school naar appartementen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00119 (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 de transformatie van het gehele scholencomplex aan de Ploegstraat 26 naar 68 

huurwoningen. Het pand zal in de toekomst worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het scholencomplex 

bestaat een badhuis met daarboven een gymzaal, school A, B en C, een conciërgewoning en een overdekte 

buitenspeelplaats. 

 

Het plan omvat een eerste bespreekplan waarbij een aantal ingrepen worden voorgelegd die van belang zijn in de 

verdere ontwikkeling van deze transformatie. De ingrepen hebben betrekking op gevelwijzigingen in de vorm van 

Franse balkons en woningtoegangen, en de gangenstructuur op de begane grond en de eerste verdieping. Over 

het gehele complex, zowel de buitenzijden als de binnenpleinzijden, wordt hetzelfde principe gehanteerd voor de te 

wijzigen onderdelen. Daar waar geen aanpassingen worden gemaakt, worden de kozijnen vervangen met de 

oorspronkelijke indeling. Daar waar de gevel wordt aangepast, wordt het kozijn vervangen door een eigentijdse 

inpassing. Ook de wijziging van de middelste travee in de gevel aan de Veldstraat-zijde (verbouwing uit de jaren 

’60), wordt ongeveer terug gewijzigd naar hoe het was. Aan de Ploegstraat wordt voorgesteld om ter plaatse van 

lokalen/ gymzaal op de begane grond de vier ramen te vervangen door vier eigentijdse puien. Ter plaatse van de 

overdekte buitenspeelplaats, die oorspronkelijk open was, wordt voorgesteld om een eigentijdse invulling te geven, 

waardoor er vijf kleine lofts ontstaan. 

 

De bestaande trappenhuizen en gangen, welke als een corridormodel aan de binnenpleinzijde liggen, blijven 

behouden en vormen de basis voor de ontsluiting van de woningen op de tweede verdieping en hoger. Op de 

begane grond en de eerste verdieping wordt voorgesteld om de woningen met een eigen toegangsdeur te 

ontsluiten vanaf het binnenplein. Hier worden de gang en het klaslokaal samengevoegd tot een woonunit. Op elke 

travee is dwars op de gang een muurdam met halfronde boog aanwezig, welke op zal gaan in de 

woningscheidende wanden. 

 

Verder wordt in deze conceptaanvraag de herinrichting van het terrein in beelden getoond en om een tuin aan de 

Sikkelstraat te creëren wordt onderzocht of de verdwenen oorspronkelijke omheining gereconstrueerd kan worden.  

Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de verdere ontwikkeling van mogelijke nieuwbouw bij het complex. 

Over dit aspect lopen nog gesproken met de afdeling stedenbouw.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de 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 vindt het positief dat het leegstaande scholencomplex een nieuw toekomstig gebruik krijgt. Het 

complex is een bijzonder ensemble van een badhuis met daarboven een gymzaal, school A, B en C, een 

conciërgewoning en een overdekte buitenspeelplaats wat met een herbestemming naar wonen nieuw leven krijgt.  

 

Het is een complex dat cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt en als toekomstig monument geselecteerd is. 

Vanuit dat perspectief zal de commissie het benaderen als ware een monument. Zij is dan ook positief over het 

vervangen van de niet oorspronkelijke kozijnen door een model dat overeenkomt met de originele indeling. Ook het 

reconstrueren van de middelste travee in de gevel aan de Veldstraat-zijde dat door een verbouwing uit de jaren ’60 

is gewijzigd wordt zeer gewaardeerd alsmede het terugbouwen van tuinmuren. Het herstel en de reconstructie van 

onderdelen is waardevol voor de architectonische eenheid van het complex.  

 

Hoewel de commissie een herbestemming van belang acht voor de toekomstwaarde van het scholencomplex mag 

in de aanpak ervan de kracht van de verscheidenheid binnen de architectonische eenheid van het ensemble 

sterker tot uitdrukking komen. De commissie vraagt de kwaliteit van het bijzondere complex en de betekenis van 

de plek uit te nutten in de planvorming. Op dit moment wordt over het gehele complex hetzelfde principe 

gehanteerd voor ingrepen aan de gevels. De commissie vindt dit een beperking vanuit het karakter van de 

bebouwing. Zij vraagt meer uit te gaan van de verschillen tussen de vleugels als ook het verschil in type, 

waaronder het badhuis, de overdekte speelplaats en de overige specials, duidelijk zichtbaar blijven. Daarnaast 

meent zij dat in het huidige voorstel het aantal ingrepen veel is en de vormgeving dominant in relatie tot de 

bestaande architectuur. Wellicht dat meer differentiatie in het programma kan helpen om de functies af te stemmen 

op het potentieel van de verschillende gebouwonderdelen.    
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De commissie is positief over het behoud van de interne structuur en het gebruik van de bestaande logistiek. Ook 

het behoud van de nog aanwezige wand- en vloerafwerking alsmede de scheiding tussen het klaslokaal en de 

gang zorgen ervoor dat de oorspronkelijke indeling en sfeer herkenbaar blijven. De commissie merkt echter wel op 

dat het beoogde inbouwinterieur erg generiek oogt. Hoewel de commissie de vormgeving waardeert vraagt zij toch 

deze meer voort te laten komen uit het karakter van het schoolgebouw. 

 

Voor wat betreft de herinrichting van het schoolplein en de stroken rondom het scholencomplex waardeert de 

commissie de ambitie om dit te vergroenen en er extra verblijfskwaliteit aan te geven. Ook hier geldt dat zij graag 

een visie op het ontwerp vanuit het karakter van het scholencomplex, de betekenis van de plek en karakteristiek 

van elk schoolplein ontvangt. Daarnaast vraagt zij specifieke aandacht voor de inpassing van het parkeren. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.9  Nazarethstraat 13 A, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Berging met overkapping in tuin Jaffacomplex 

Ontwerp:  Particulier 

Dossier:  OMV.20.07.00112 

 

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)  

 

Inleidend  

Op 19 augustus 2020 is in mandaat van de commissie vanuit het secretariaat welstand negatief geadviseerd op 

het plan voor de legalisatie van een berging met overkapping in de achtertuin. Op een aangepast voorstel, waarin 

enkele negatief beoordeelde punten waren aangepast, is op 19 november 2020 wederom negatief geadviseerd 

vanuit het secretariaat. Het plan wordt nu in het kader van een bezwaarzaak tegen de uitgebrachte adviezen voor 

advisering voorgelegd aan de commissie in de openbare vergadering.  

 

Het pand maakt deel uit van het als Rijksmonument beschermde Jaffa-complex. Voor bouwwerkzaamheden zoals 

het realiseren van een berging wordt de in 2016 afgegeven parapluvergunning als uitgangspunt gebruikt. De 

parapluvergunning is opgesteld in samenwerking met Walraad Architecten en de VVE’s van het complex. 

 

Omschrijving van het plan 

Het secretariaat presenteert het voorstel voor de aanpassingen op de reeds gebouwde berging met overkapping in 

de achtertuin van de woning. Het bouwwerk is gerealiseerd als vervanging van een eerder op de plek aanwezige 

berging met een schuine overkapping. De nieuwe berging is qua afmetingen gelijk aan de verwijderde berging 

maar wijkt daarvan af voor wat betreft de dakvorm. In plaats van het schuine dak dat afliep naar de heg heeft de 

nieuwe berging een plat dak over de volledige breedte met een hoogte van 2,4m. De berging werd vervangen in 

het kader van terreinwerkzaamheden, waarbij de verzakte grond werd opgehoogd en de hoge Ligusterhaag aan de 

weg werd verwijderd. De heg is niet teruggeplaatst, waardoor de berging aan de Ramlehstraat nu volledig 

zichtbaar is als erfafscheiding. Om aan de bij eerste advisering geconstateerde strijdigheden met het beleid 

tegemoet te komen worden de volgende ingrepen aan de bestaande berging voorgesteld: 

 

- De hoogte van de berging wordt 20cm verlaagd en krijgt daarmee de afmetingen 2,4m x 6m x 2,2m (d x b x h). 

- De houten delen die nu geschilderd zijn in de kleuren lichtgrijs en gebroken wit worden veranderd naar 

monumentengroen.  

- De afstand tot de achtererfgrens wordt vergroot naar 0,5m om in de vrijkomende strook tussen het lage 

tuinhek en de berging een nieuwe groene haag te planten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Algemeen 

- Bij dit gebiedstype zijn bebouwing, openbare ruimte en groen in samenhang met elkaar ontworpen. 

Kenmerkend is dat de onderdelen van de openbare ruimte in elkaar overlopen; geheel omgrensde ruimtes 

komen niet voor. Gebouwen en groen werken samen en vormen als coulissen en vormen ‘schermen’ in de 

ruimte.  

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning 

De commissie geeft aan dat de eerder namens haar door het secretariaat afgegeven negatieve adviezen 

zorgvuldig tot stand zijn gekomen aangezien de berging in afmetingen, positie en kleur niet voldoet aan de criteria 

en de richtlijnen uit de parapluvergunning voor het monumentale Jaffa-complex. Er wordt echter ook begrip 

getoond voor het feit dat de eigenaar een jarenlang aanwezige berging door een nieuwe berging met dezelfde 

afmetingen heeft vervangen in het kader van een tuinrestauratie.  

 

De commissie reageert positief op het feit dat de aanvrager een voorstel doet om het overgrote deel van de 

bezwaarpunten aan te passen, waardoor alleen nog de breedtemaat afwijkt van de bergingen zoals omschreven in 

de parapluvergunning. Hoewel de commissie van mening is dat de berging idealiter verkleind zou moeten worden 

om de ongewenste verdichting van de achtertuin tegen te gaan gaat zij, gezien de voorgeschiedenis en op basis 

van redelijke eisen van welstand, node akkoord met een grotere berging die aangepast wordt op alle voorgestelde 

punten.  

 

De commissie acht het aannemelijk dat niet iedere eigenaar even goed geïnformeerd is over de inhoud van de 

parapluvergunning en acht het noodzakelijk dat de VVE nieuwe kopers structureel informeert over de inhoud van 

de parapluvergunning. Ook meent de commissie dat projectmatige handhaving door de gemeente op zijn plaats 

zou zijn, gezien de ontstane wildgroei van bijgebouwen in de naar de openbare straat gekeerde achtertuinen van 

dit Rijksmonument.  

 

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. Het advies aan het 

bestuur is daarom positief. 


