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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

12 MEI 2021 
 

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

en Monumenten op 12 mei 2021 via een videoconferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende aanvragen 

omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven niet te belemmeren. De planindieners en de 

betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd. De agenda van de vergadering van de commissie is 

vooraf volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

 

 

AANWEZIG: Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 12:30 

 

4.1  Korte Hoogstraat 4, Centrum (3e commissiebespreking) (5 min) 12:30 

 Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

 Ontwerp:   Alsemgeest Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.21.02.00556 

 

4.2 Nieuwstraat 300, Centrum (4e commissiebespreking) (15 min) 12:35 

 Omschrijving:  Rotta Nova: nieuwbouw appartementengebouw 

 Ontwerp:   Frits van Dongen Architecten en Planners B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00347 (voorheen conceptaanvraag OLO 5238265)  

 

4.3 Nabij Hilledijk 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad - Bouwplan Overhoeks 

Ontwerp:  MASSA bureau voor architectuur B.V. / De Nijl Architecten B.V. / JagerJanssen 

architecten 

 Dossier:   OMV.20.12.00375 

 

4.4  Almondestraat 141, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

 Ontwerp:   MORE architecture  

 Dossier:   OMC.21.03.00135 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Aert van Nesstraat 45 12, Centrum (1e commissiebespreking) (30 min) 13:30 

 Omschrijving:  Verbouwing Rotterdam Building 

 Ontwerp:   Kraaijvanger B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00008 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (2e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

 Ontwerp:   Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

 Dossier:   OLO 5549867 (conceptaanvraag) 
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4.1  Korte Hoogstraat 4, Centrum (3e 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 de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 

OMV.21.02.00556 ingediend met een aangepast plan. Op 31 maart 2021 is deze aanvraag door het secretariaat 

voorgelegd aan de commissie, op deze aanvraag is negatief geadviseerd. Vervolgens is een aangepast plan 

ingediend. De architect van het bouwplan heeft wederom aangegeven het plan niet toe te lichten aan de 

commissie. Op 12 mei 2021 is het aangepaste voorstel tijdens de openbare vergadering vanuit het secretariaat 

voorgelegd aan de commissie. 

 

Omschrijving van het plan 

Ten opzichte van het voorgaande voorstel zijn de zijgevels voorzien van een afwerking van volkern beplating met 

een horizontale belijning van aluminium lekdorpels. De overige gevels zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande voorstel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
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- 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 
De commissie geeft aan dat met het wijzigen van de zijgevels de strijdigheden met het welstandsbeleid niet zijn 

weggenomen. Doordat het bouwvolume niet is gewijzigd blijven de eerdere opmerkingen betreft de ruimtelijke 

inpassing van kracht. De monumentale waarden van de aangrenzende bebouwing worden te ver aangetast. 

Daarnaast blijft er een onbestemde ruimte tussen het planvoorstel en het naastgelegen monument, wat zeer 

gevoelig is voor vervuiling en geen ruimte laat om de gevel van het monument te kunnen onderhouden. Ook de 

wijzigingen aan de zijgevels, met de toepassing van volkern beplating met aluminium lekdorpels als horizontale 

belijning, hebben niet de kwaliteit die passend is bij de hoge centrumambities. Hier wordt gevraagd om de 

toepassing van een hoogwaardige materialisering en detaillering. 

 

Conclusie 

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

bestuur. 
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4.2 Nieuwstraat 300, Centrum (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Rotta Nova: nieuwbouw appartementengebouw 

Ontwerp: Frits van Dongen Architecten en Planners B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00347 (voorheen conceptaanvraag OLO 5238265 en OLO 3108561) 

 

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 in de binnenstad. De hoek van de Hoogstraat en de Binnenrotte wort ingevuld met een 

fietsenstalling, die dezelfde pui-indeling krijgt als de winkelruimtes aan de Hoogstraat. Aangegeven wordt in welke 

mate en uitstraling reclame-uitingen op de puien aangebracht kunnen worden. Aan de zijde van de Ds. Jan 

Scharpstraat is de luifel breder geworden en wordt deze aan de onderzijde voorzien van lamellen om de windval 

vanaf de bovenliggende toren tegen te gaan.  

 

De architect gaat in op de verdere uitwerking en materialisering van het gebouw, met een hoofdopzet van prefab 

delen met metselwerk in een gemêleerd patroon, messingkleurige kozijnen en een plint van gefrijnd natuursteen. 

Ten slotte wordt de inrichting van de daktuin nader toegelicht, met veel ruimte voor verschillende soorten flora en 

fauna. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het eerder getoonde ontwerp zeer consequent en zorgvuldig is uitgewerkt. Het 

gebouw kent een hoogwaardige materialisering en detaillering, wat in lijn is met de hoge centrumambities van de 

stad. Ook de wijzigingen die zijn aangebracht zijn passend binnen de welstandscriteria. De commissie reageert 

positief op de aanvraag omgevingsvergunning, en vraagt de architect om de volgende aspecten nog af te stemmen 

met het secretariaat welstand: 

 

- De commissie kan instemmen met de getoonde beelden van de mogelijke reclames, en vraagt om dit als een 

apart en volledig document toe te voegen aan de aanvraag omgevingsvergunning. 

- De commissie ziet graag in de aanvraag vastgelegd welke transparantiewaarde het glas op de beganegrond 

zal krijgen. 

- De commissie ziet graag een tekening van het deel van de gevel waar een mock-up van zal worden 

vervaardigd toegevoegd aan de aanvraag. De beoordeling van de mock-up zal als onderstaande voorwaarde 

worden meegenomen in het positieve welstandsadvies. 

 

Positief onder voorwaarde dat er minimaal zes weken voor de gevelproductie een mock-up op locatie aan de 

commissie ter beoordeling wordt voorgelegd. Hierin worden de volgende aspecten nader beoordeeld: 

- De wijze waarop de beeldbepalende gevelmaterialen samenkomen. 

- De breedte van de naden tussen de verschillende gevelonderdelen. 

 

Conclusie 

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

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

aanvrager/gemachtigde heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 

  



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 

 

 
6 

 

4.3  Nabij Hilledijk 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad - Bouwplan Overhoeks 

Ontwerp: MASSA bureau voor architectuur B.V. / De Nijl Architecten B.V. / JagerJanssen 

architecten  

Dossier:  OMV.20.12.00375 

 

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 architecten presenteren gezamenlijk het voorstel voor de nieuwbouw van een deel van een gesloten bouwblok 

binnen de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad aan de Laan op Zuid. Het bouwplan bestaat uit een hoger 

appartementenblok aan de kop, en twee rijen van woningen aan de Laan op Zuid en de Hilledijk. Het parkeren 

wordt aan de binnenzijde van het bouwblok opgelost. Het bouwplan betreft een initiatief vanuit een collectief 

particulier opdrachtgeverschap.  

 

Het appartementengebouw is voorzien van horeca- en winkelruimtes in de plint, waar in de puien het 

hoogteverschil tussen de laan en de dijk wordt opgelost. De entrees en de bergingen bevinden zich aan de 

kopgevels van het gebouw. De gevels kennen een opzet van een rasterstructuur, met een invulling van metselwerk 

wat in een aantal horizontale banden een verbijzondering in kleur en metselverband kent. Aan de voorzijde zijn 

loggia’s met een glazen balustrade aangebracht. Aan de achtergevel krijgt de gevel balkons met een geïntrigeerde 

plantenbak en glazen balustrades die voor het betonnen balkon doorlopen. De kozijnen zijn voorgesteld in een 

bronskleurig aluminium.  

 

De rijwoningen zijn in lijn ontworpen met de reeds gebouwde woningen aan de andere zijde van het gesloten 

bouwblok. Aan de zijde van de Laan op Zuid bevinden zich stadswoningen, aan de dijkzijde is gekozen voor een 

souterraintypologie. De woningen hebben een opzet van een roodbruine metselwerk gevel met grote 

raamopeningen met houten kozijnen. De gevel steekt als een aantal losse volumes door het schuine dakvlak heen 

met een zinken zijwang. Het dak zelf is opgebouwd met een donkere, vlakke dakpan en een zinken goot en daklijn. 

 

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. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

- 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.  
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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. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het bouwplan goed passend is binnen het bestaande deel van het gesloten bouwblok 

en binnen de gebiedsontwikkeling Parkstad. Zij heeft waardering voor de wijze waarop het bouwplan tot stand is 

gekomen. De verschillende bouwblokken hebben een passende materialisering en detaillering en zijn zorgvuldig 

uitgewerkt. Voor het appartementenblok heeft de commissie nog een enkele opmerking. De glazen balustrades 

aan de achtergevel lopen direct tegen de zichtbare kopse kanten van het betonnen balkon aan, wat erg gevoelig 

kan zijn voor zichtbare vervuiling. De commissie vraagt de architect om dit aan te passen en ter beoordeling voor te 

leggen aan het secretariaat.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op een enkel aspect strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerking en mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de aanpassing aan het plan. 
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4.4  Almondestraat 141, Noord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

Ontwerp:  MORE architecture 

Dossier:  OMC.21.03.00135 (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 uitwerking van de voor de Almondestraat dat onderdeel is van de gewonnen Tender 

ZOHO. Het betreft de eerste fase van ZOHO, waarbij de bestaande historische bebouwing wordt vervangen door 

nieuwbouw. De historische bebouwing is in de stadsvernieuwingsperiode opgedeeld in appartementen wat heeft 

geleid tot gevelaanpassingen en de toevoeging van balkons aan de straat. Het te slopen bouwblok is ingeklemd 

tussen bebouwing van 1970 tot 1985.  

 

Het plan heeft een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de gelaagde opbouw in de Tender bestaande uit een hoge 

open plint van twee bouwlagen met daarop een tweede straat aan een getrapte opbouw met groene terrassen in 

concept en uitwerking is gewijzigd. De tweelaagse open plint is vervangen door een drielaagse opbouw in 

metselwerk en een terugliggende dakopbouw in hetzelfde materiaal. De opgetilde straat uit de Tender voor de 

ontsluiting van de bovengelegen woningen is gewijzigd naar een galerijontsluiting aan het binnengebied. De 

begane grond van de drielaagse opbouw krijgt een omkaderering van beton, op de verdieping komen vierkante 

kuststof kozijnen en op de tweede verdieping zijn loggia’s opgenomen voor de parcellering van het te maken 

bouwblok.  

 

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. 

- 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. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de eigenheid van ZOHO voor de Almondestraat in de tender van grote kwaliteit is en 

een overtuigende gelaagdheid kent, waardoor het op een bijzondere wijze aansluit bij de verscheidenheid van de 

bebouwing aan de Almondestraat.  

 

De gelaagde opbouw in de Tender die bestaat uit een hoge open plint van twee bouwlagen met daarop een 

tweede straat aan een getrapte opbouw met groene terrassen gaat helaas verloren in de uitwerking van het 

concept. De plint wordt gedrukt en geslotener, de hoofdentree manifesteert zich nauwelijks, de gevels zijn vlak en 

vooral horizontaal geleed en het materiaalgebruik is mager. Ook de aansluiting op de belendende bouwblokken 

vraagt om nadere studie. Deze versoberingsslag heeft tot gevolg dat de differentiatie en expressie uit de Tender 

niet meer aanwezig is.  

 

De commissie vraagt de architect een keuze te maken uit teruggaan naar het voorstel in de Tender of een 

heroverweging van het huidige voorstel, waarbij de kernkwaliteiten van niet planmatige uitbreidingen worden 

vertaald in een aangepast ontwerp. Bijzonder aandacht dient uit te gaan naar hoe een bouwblok van 106 meter 

kan aansluiten op de historische bebouwing van niet planmatige uitbreidingen die een verticaal georiënteerde 

parcellering kennen. Daarnaast is een representatieve plint met een hoogwaardige entree van belang en is een 

zekere mate van plasticiteit gewenst als ook het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen.   

 

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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4.5  Aert van Nesstraat 45 12, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Verbouwing Rotterdam Building 

Ontwerp:  Kraaijvanger B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00008 (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 

Het planvoorstel betreft de renovatie van de Rotterdam Building aan de Aert van Nesstraat uit 1976 dat door 

Kraaijvanger Architecten is ontworpen en nu de renovatie van het in- en het exterieur verzorgd. Er is door het 

bureau SteenhuisMeurs voor de Rotterdam Building een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling gemaakt, 

omdat het één van de markante gebouwen uit de post ’65 periode betreft. De kernwaarden van het gebouw 

worden hierin omschreven aan de hand van vier hoofdthema’s die kort worden toegelicht: 

  

- Humane hoogbouw: De Rotterdam Building trapt terug van de Aert van Nesstraat en de insnoeringen maken 

de menselijke maat herkenbaar in het forse bouwvolume.  

- Schakelstuk tussen twee systemen: De Aert van Nesstraat werd van belang als verbindingsroute en ‘rijgdraad’ 

tussen de Coolsingel en de Lijnbaan. De verschillende hoogtes en terugtrappende gevel corresponderen met 

de maten van de omringende gebouwen, die onderling sterk verschillen in hoogte en schaal. 

- Het moderne kantoor: Het verzamelkantoor moest fungeren als representatief visitekaartje én als aangename, 

moderne werkplek. 

- Strak en verzorgd: Het gebouw kenmerkt zich door zorgvuldige afwerking van de gevels en het interieur. Het 

materialenpalet creëerde een spel van contrasterende texturen. De indeling van de gevelelementen is 

uitgelijnd met de stramienmaat van de constructie en de aansluitingen van de gevelpanelen, de 

gordijngevelconstructie en de kozijnen werden strak en uit het zicht gedetailleerd. Dit resulteerde in een 

bijzonder vlak, samenhangend en rustig gevelbeeld. 

 

De architect presenteert het voorstel van de renovatie aan de hand van vier hoofdingrepen; het vernieuwen en het 

herprogrammeren van de plint, het wijzigen van de gevel op de 1e verdieping, algemeen gevelrenovatie en het 

vergroenen van het gebouw. Het is de bedoeling dat de hoofdopzet en de uitstraling van de Rotterdam Building 

blijven behouden en dat de verlichting in de plafonds ter hoogte van de insnoering van gestapelde ‘dozen’ wordt 

teruggebracht. 

 

Voor de plint wordt voorgesteld de terugliggende lobby op de begane grond die in de tijd is vergroot tot aan de 

vrijstaande kolommen te trekken. Hierdoor is er naast de lobby ruimte voor horeca en ander divers publiek 

programma, wat de levendigheid naar de straat doet vergroten. Daarnaast komt er een nieuwe ingang aan de 

Hennekijnstraat. De voorgestelde gevelindeling is in hoofdindeling gelijk aan de oorspronkelijke pui. Op de eerste 

verdieping wordt voor meer openheid naar de straat de gevel vervangen door een vliesgevel. De oorspronkelijke 

ontwerptekeningen, echter niet uitgevoerd, toonden al een subtiel gevelverschil met de verdiepingen erboven. De 

aanleiding tot algemeen onderhoud van de gevel is de verwering van de huidige coating op de metaalplaten en de 

wens tot het verhogen van de thermische isolatie van het glas. De gevelpanelen zullen worden uitgenomen en 

worden voorzien van een nieuwe coating. De kleur van de coating is nog in onderzoek. Samen met het glas zullen 

diverse kleuralternatieven in een proefopstelling worden getoond. Voor het vergroenen van het gebouw worden de 

daken daar waar het gebouw terugspringt voorzien van beplanting. Ook de verticale liftschachten van 

gebouchardeerd beton worden voorzien van groenbekleding en bij voorkeur wordt de liftschacht gericht naar de 

Lijnbaan voorzien van een groot ledscherm. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied) 
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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 

- 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. 

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

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). 

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

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

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

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

 

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

De commissie is blij dat er voor dit sculpturale gebouw uit de jaren ‘70, een cultuurhistorisch onderzoek is gedaan 

naar het karakter en de kernkwaliteiten van de Rotterdam Building. Het is een overtuigend en inspirerend 

onderzoek dat een belangrijke onderlegger is voor de renovatie van het gebouw. Hoewel de commissie sympathie 

heeft voor de planvorming zijn er in relatie tot de kernkwaliteiten uit het cultuurhistorisch onderzoek van de 

Rotterdam Building diverse kritische punten ten aanzien van de ingrepen: 

 

- Te beginnen met de gevel die zich kenmerkt door een bijzonder vlak, samenhangend en rustig gevelbeeld van 

de ‘doos’. Met het stapelen en staffelen van de dozen die van elkaar loskomen door een inspringing wordt de 

massa van de Rotterdam Building bepaald. Bij de gevelrenovatie wordt voorgesteld de coating van het 

gevelpaneel te wijzigen naar metaalgrijs. Hierdoor ontstaat er een significant contrast in kleur tussen het 

gevelpaneel en het glas, terwijl in de bestaande situatie deze in elkaars verlengde liggen. De commissie is niet 

overtuigd van het voorstel. Ten gunste van de samenhang vraagt het bepalen van de kleur van de coating en 

het glas om nader onderzoek. Er is een proefopstelling benodigd om de resultaten uit het onderzoek op locatie 

te kunnen beoordelen.  

- Er wordt aandacht gevraagd voor de patina van het oorspronkelijk materiaal wat een bepaalde tekening geeft 

die van invloed is op het gevelbeeld van de ‘dozen’. De commissie is benieuwd naar de afweging voor een 

andere coating en vraagt zich af waarom er niet wordt ingezet op een goed gelijkende coating.  
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- Het terugbrengen van de verlichting in het plafond ter hoogte van de insnoering wordt door de commissie 

positief ontvangen. Zij vraagt wel voorzichtig te zijn met de wijze waarop, zodat het lichteffect overeenkomt 

met het oorspronkelijk ontwerp.  

- De commissie ondersteunt meer publiek programma in de plint van het gebouw wat de levendigheid naar de 

straat vergroot. Wel geeft vraagt zij nader te onderzoeken waar de gevellijn vanuit de gebouwstructuur het 

beste kan liggen. De commissie is van mening dat het gebouw aan plastiek kan winnen als de gevellijn los 

blijft van de kolomstructuur en wat meer naar binnen ligt.  

- Ten aanzien van de eerste verdieping ziet zij kansen in een open gevelbeeld als de samenhang in kleur en 

vormgeving met de gestapelde volumes erboven intact blijft.  

- Het vergroenen van de daken is een positieve ontwikkeling, maar de commissie is negatief over het bekleden 

van de gevel van verticale liftschachten met groen. De gebouchardeerde betonnen liftschachten spelen een 

belangrijke rol in de totaalcompositie. Door deze te bekleden met groen zingt het element zich los van de rest. 

- De commissie geeft aan dat het beoogde ledscherm tegen de liftschacht niet past binnen het reclamebeleid 

en net zoals het groen het verticale accent van de liftschacht doet vertroebelen.  

 

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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4.6  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

Ontwerp:  Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

Dossier:  OLO 5549867 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte 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 commissie krijgt de verder uitgewerkte renovatie van de Van Brienenoordbrug voorgelegd. Daarnaast is er in 

een memo aangegeven waarom een tweede fietsroute aan de westzijde van de brug niet gewenst is en er toch 

wordt ingezet op het amoveren van het bedienhuis. 

  

De Van Brienenoord boogbrug is in de jaren zestig gebouwd en in de jaren negentig uitgebreid met een in beeld 

gelijkende maar op detail en breedte afwijkende tweede boogbrug. Ook de pijlers van de tweede brug zijn in 

vormgeving en materiaal iets afwijkend van de pijlers van de oorspronkelijke brug. Het bestaande bedienhuis is 

met de komst van de tweede boogbrug vervangen en gewijzigd van plek. De kleur van de Van Brienenoordbrug is 

met de uitbreiding van groen naar licht grijs gegaan. De ontwerpvisie voor de Van Brienenoordbrug was maximaal 

zicht op het omliggende stedelijk landschap.  

 

Met betrekking tot de renovatie wordt voorgesteld de jaren zestig boogbrug te amoveren en te vervangen door de 

boogbrug uit de jaren negentig nadat deze is gedemonteerd en elders is gerenoveerd. De jaren negentig boogbrug 

wordt gedemonteerd nadat een nieuwe gelijkende boogbrug is gebouwd en kan worden bevestigd. De beide 

brugkleppen worden vernieuwd. De besturing en bediening zal na de renovatie van de brug op afstand worden 

geregeld. Het bedienhuis is daardoor niet langer benodigd. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie van het 

bedienhuis. Het fietspad aan de oostzijde wordt verbreed en de fietsleuning zal worden aangepast om te voldoen 

aan de huidige veiligheidsmaatregelen Daarnaast vindt algemeen herstel en onderhoud plaats aan de 

bewegingstechniek en volgt een nieuw verlichtingsplan. 

 

De vormgevingsvisie gaat uit van het versterken van de cultuurhistorische waarde van de brug en het zorgdragen 

voor een samenhangend geheel. Bij zowel de nieuw te bouwen als de te renoveren onderdelen van de Van 

Brienenoordbrug wordt uitgegaan van de oorspronkelijke kwaliteiten. Nieuwe onderdelen zoals de hangkasten ter 

versteviging van de brug krijgen nadrukkelijk een eigentijdse uitwerking, passend bij of afgeleid van de bestaande 

onderdelen. De pijlers van de beide bruggen worden omkleed met strekmetaal om ze in uitstraling meer naar 

elkaar te trekken zonder de verschillen uit te poetsen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstypen:  De ruit 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de Ruit) 

 

Relevante criteria 

Algemeen 

- Kleurgebruik is afgestemd op de infrastructuur en op de omliggende bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk. 

- Toepassing van graffitivrij materiaal. 

Verkeersmachine 

- Ten behoeve van de herkenbaarheid worden knooppunten onderling verschillend vormgegeven. 

- Kleinere verkeersknooppunten worden beschouwd als behorend bij het maaiveld en sluiten aan bij het karakter 

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

De commissie ondersteunt nadrukkelijk het uitgangspunt het zicht op het stedelijk landschap vanaf de brug -dat 

een belangrijk oorspronkelijk ontwerpuitgangspunt was- ook met het nieuwe ontwerp te behouden en te versterken. 

In dat verband blijft de commissie, ondanks de memo waarom er wordt afgezien van een fietsroute aan de 

westzijde, bij haar standpunt deze fietsroute in ere te herstellen. Zij doet de nadrukkelijke oproep om de 

belevingswaarde vanaf de fietsroutes weer op het kwaliteitsniveau te brengen van vóór de verdubbeling van de 

brug. Het zicht op Rotterdam is immers vanaf de oostzijde nauwelijks te ervaren. Een uitbreiding van de scope van 

het project, waar het netwerk van fietsroutes als ook potentiele kansen voor nieuwe routes in worden 

meegenomen, is hier dringend gewenst. De commissie vindt het een zeer belangrijk aspect en stelt voor om in een 

aparte werksessie met de commissie, de opdrachtgever en de gemeente door te praten over de scope en welke 

mogelijkheden dit kan genereren. 

 

De commissie is positief over de intentie tot het herstel en het versterken van het landschap onder de Van 

Brienenoordbrug, en is benieuwd naar de grotere visie, zodat aanlandingen ook kunnen worden bekeken vanuit 

bestaande en toekomstige routes. Ook dit onderwerp neemt zij graag mee naar de werksessie. 

 

De commissie kan instemmen met het verwijderen van het bedienhuis. Hoewel het bedienhuis een wezenlijk 

onderdeel is van de bestaande brug is ook voldoende duidelijk dat het bedienhuis geen nieuwe functie kan krijgen 

binnen de toekomstige setting en er veel aanpassingen nodig zijn om deze terug te kunnen brengen. De 

commissie hoopt dat er een goede herbestemming elders kan worden gevonden. Ook stemt de commissie in met 

het niet terugbouwen van de betonnen cilindrische opbouwen op de pijlers. Het achterwegenlaten hiervan herstelt 

het oorspronkelijke gestrekte beeld van het brugdek. 

 

Voor wat betreft de aanpassingen en toevoegingen aan de brug is de commissie niet akkoord. De beoogde 

‘ontrommeling’ wordt hiermee niet waargemaakt. De hangkasten ter versteviging van de brug zijn te fors van 

formaat waardoor ze grote impact hebben op de iconische bogen van de brug. Ook is de commissie niet overtuigd 

van de voorgestelde bekleding van de pijlers met strekmetaal. Zowel de materiaalkeuze als het laten 

samensmelten van de twee generaties pijlers overtuigt de commissie niet. De commissie herhaalt in dit verband 

haar oproep om in de renovatie niet te veel de bestaande verschillen tussen de tijdslagen weg te poetsen.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen en stelt voor om in een aparte werksessie met 

de commissie, de opdrachtgever en de gemeente door te praten over de scope en welke mogelijkheden dit kan 

genereren. 


