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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

26 MEI 2021 
 

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

en Monumenten op 26 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 (gedeeltelijk), 

Ruitenbeek 

 

5  PLANNEN 13:30 

 

5.1 Delftweg 84, Overschie (1e commissiebespreking) (20 min) 13:30 

 Omschrijving:  Transformatie van kerk naar appartementen 

 Ontwerp:   Actually Design 

Dossier:   OMC.21.03.00049 (conceptaanvraag) 

 

5.2 Delftweg 13, Overschie (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  Herbestemming en transformatie van kerk naar restaurant 

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen Architects 

Dossier:   OMC.21.05.00034 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Ringvaartweg 146, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

 Ontwerp:   Joost Boshuizen Architectuur 

 Dossier:   OLO 5369111 (conceptaanvraag) 

 

5.4  ‘s-Gravendijkwal, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw voetgangersbrug (Daniel den Hoedbrug) 

 Ontwerp:   wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00088 (conceptaanvraag) 

 

5.5 Aelbrechtskolk 41 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  Transformatie naar appartementen 

 Ontwerp:   Studioschaeffer B.V. 

Dossier:   OMV.21.03.00566 

 

5.6  Blaak 333, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 15:00 

 Omschrijving:  Herontwikkeling naar woontoren 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OLO 5561721 (conceptaanvraag)  

 

5.7 Nabij Mullerkade 459, Delfshaven (3e commissiebespreking) (15 min) 15:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen en woningen, blok 8 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:   KCAP B.V. 

 Dossier:   OMC.21.03.00084 (conceptaanvraag) 
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5.1  Delftweg 84, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie van kerk naar appartementen 

Ontwerp:  Actually Design 

Dossier:  OMC.21.03.00049 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot het herbestemmen naar wonen van het kerkgebouw aan de Delftweg. Het 

kerkgebouw betreft een beeldbepalend object langs een historisch lint en staat al geruime tijd leeg. Het interieur is 

grotendeels verwijderd en er is een verlaagd plafond in aangebracht. De architect stelt voor om vijftal 

appartementen te realiseren door inpandig een extra verdieping aan te brengen en de kap erbij te betrekken.  

 

Voor daglichttoetreding en een nieuwe ontsluiting komt er een snede in de zijgevel die tot aan de nok van het 

schilddak loopt. De buitenruimtes komen in de tegenover elkaar liggende glazen gevels van de snede. Daarnaast 

komen in de zijgevel meerdere rechthoekige ramen en worden de bestaande afgedekte gevelopeningen 

dichtgemetseld. In het dakvlak komen dakvensters. De voorgevel blijft op de entree na ongewijzigd. Er wordt 

voorgesteld de houten entreedeuren te vervangen door een stalen pui die vanuit de woning toegang geeft tot een 

te maken privéperkje. Voor wat betreft de inrichting van het voorterrein wordt gedacht aan parkeren of een 

opstelplaats voor fietsen. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

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

- 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.   
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- 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 kerkgebouw dat is gelegen in een bijzonder stukje historisch 

Rotterdam nieuw leven krijgt door het te herbestemmen naar wonen, ook al ziet zij een andere functie zoals 

werken of ateliers ook als goed mogelijk. Zij is echter negatief over de wijze waarop het wonen wordt ingepast. De 

routing en de ruimtelijkheid van een kerkgebouw zijn niet als vertrekpunt genomen. Het wordt gezien als een 

gemiste kans voor het creëren van bijzondere woningen die de typologie van het kerkgebouw en het bijbehorende 

terrein herkenbaar houden.  

Vanuit de typologie wordt gevraagd de aanwezige ruimtelijkheid van het casco als kwaliteit in te zetten en de 

centrale entree in de voorgevel opnieuw van betekenis te laten zijn in de planvorming. Daarnaast merkt de 

commissie op dat de voorgestelde snede in de zijgevel en het dak de eenheid van het kerkgebouw verstoort. Het 

negeren van de aanwezige gevelopeningen in de zijgevel wordt ook niet positief ontvangen. Ook al zijn deze in de 

huidige situatie dichtgezet vormt dit geen aanleiding voor nieuwe gevelopeningen die in vormgeving refereren aan 

standaard woningbouw. Daarnaast vindt de commissie parkeren op het voorterrein onaanvaardbaar. Bij het 

herbestemmen van een kerkgebouw wordt gevraagd het karakter van het gebouw en het bijbehorende terrein te 

bewaren en te benutten.  De commissie is van mening dat het huidige plan hieraan niet tegemoetkomt.   

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.2  Delftweg 13, Overschie (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Herbestemming en transformatie van kerk naar restaurant 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen Architects 

Dossier:  OMC.21.05.00034 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 

Het planvoorstel betreft het transformeren van de Petrus Banden Kerk uit 1831 naar een restaurant en het 

verbouwen van het pastoriehuis tot woonhuis. Het tegenoverliggende parkeerterrein naast het kerkhof hoort ook bij 

de ontwikkeling door hier deels overdekt parkeren te realiseren. De kerk en de pastorie zijn beide beschermd als 

rijksmonument. Het aan de overzijde van de straat gesitueerde kerkhof en de aanpalende groenstrook behoren tot 

het religieuze ensemble, maar vallen niet onder de bescherming.  

 

De hoofdingrepen die zijn voorzien bij de transformatie van het kerkgebouw naar restaurant zijn een nieuw 

tussenlid tussen het kerkgebouw en de pastorie en het aanbrengen van een venster in de achtergevel. Daarnaast 

is een half verdiepte keuken beoogd in de tuin van de pastorie, welke in verbinding staat met het restaurant. De 

half verdiepte keuken wordt gecreëerd door als het ware het graspakket op te tillen en als dak te draperen over de 

gewenste half verdiepte keuken. De oever aan de Schie langs de tuin van de pastorie en de kerk blijft in stand en 

wordt waar mogelijk nog meer vergroend. De binnenkomst van het restaurant wordt via de bestaande hoofdentree 

georganiseerd met aan weerszijden voorzieningen als een garderobe en toiletgroepen. Inventaris wat behouden 

kan blijven zal zoveel mogelijk worden ingezet om de sfeer van de kerk voelbaar te houden. Ook de karakteristieke 

interieurafwerking waaronder het cassetteplafond blijft behouden en geeft het beoogde restaurant een bijzondere 

sfeer. 

 

In het pastoriehuis wordt voorgesteld om aan de achterzijde de verschillende beuken met elkaar te verbinden en in 

het verlengde van de centrale hal en overloop in de achtergevel een venster van twee bouwlagen hoog aan te 

brengen. Op de begane grond komt een pui met meerdere openslaande deuren. Vanuit het Bisdom Rotterdam is 

een traject gestart voor het verwijderen van diverse liturgische objecten, waaronder de preekstoel, het orgel, het 

religieus glas-in-lood en diverse andere relikwieën. De conceptaanvraag voor het verplaatsen van deze objecten is 

inmiddels ingediend.  

 

Welstandsbeleid  

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de monumentenstatus) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   
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- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

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

- 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. 

 

Beoordeling Welstand en Monumenten 

De commissie vindt het een interessante en tegelijk geen gemakkelijke opgave om beide rijksmonumenten te 

herbestemmen. Niettemin acht zij de transformatie van de kerk naar een restaurant voorstelbaar, maar vraagt 

aandacht voor het behoud c.q. nieuwe interpretatie van de sacrale werking van de kerk. In een onlangs 

voorgelegde conceptaanvraag voor het verwijderen van liturgische onderdelen heeft de commissie aangegeven 

dat er onderdelen zijn die onlosmakelijk verbonden zijn met de kerk en de geschiedenis van dit gebouw en vallen 

onder de rijksbescherming. Zij heeft gevraagd om een zorgvuldige afweging te maken en onderdelen die bepalend 

zijn voor de ruimtelijke beleving te behouden om het verhaal van de kerk overeind te kunnen houden. Vanuit die 

optiek hoort zij graag hoe er wordt omgegaan met de liturgische onderdelen en doet de oproep om de ingrepen 

aan beide rijksmonumenten te onderbouwen vanuit de kernkwaliteiten uit het cultuurhistorisch onderzoek.  

 

Met betrekking tot het aanbrengen van een groot venster ter hoogte van het altaar spelen thema’s als open versus 

gesloten, licht versus donker een belangrijke rol in een juiste balans tussen het behoud van een kerkelijke sfeer en 

het inpassen van een restaurant. De commissie vraagt om subtiliteit in maat en vormgeving om het venster meer 

recht te doen aan de waarde van de kerk. Dat de hoofdingang wordt gebruikt voor de entree van het restaurant en 

het erboven gelegen orgelbalkon blijft behouden en onderdeel wordt van het restaurant is positief. Daarnaast ziet 

de commissie graag gevisualiseerd hoe de beoogde restaurantindeling inspeelt op de sfeer van de kerk en hoe er 

wordt omgegaan met de beeldbepalende onderdelen alvorens te kunnen reageren op het in te passen interieur 

voor het restaurant. 

 

De commissie begrijpt niet waarom de bestaande gemetselde scheiding tussen de kerk en de pastorie moet 

plaatsmaken voor een glazen tussenlid. Zij is dan ook negatief over het verwijderen van de bestaande scheiding. 

Wat haar betreft leent deze zich juist goed voor het doel van expeditie, aangezien er een poort aanwezig is. 

Daarnaast is zij van mening dat de gemetselde scheiding een harmonisch geheel vormt tussen de kerk en het 

pastoriehuis wat een glazen tussenlid niet kan bereiken. 

De keuze tot een half verdiepte keuken in de tuin van het pastoriehuis is architectonisch intrigerend, maar vraagt 

om overtuigingskracht wat betreft de visuele impact. Daarnaast moet de techniek die nodig is voor de werking van 

een keuken, waaronder de expeditie, het afval, de afvoerpijpen, de schoorstenen, de geur-afvang en containers 

geïntegreerd worden en uit het zicht blijven. Ook de achterzijde aan de Delftse Schie is belangrijk, waar het gaat 
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om de zichtbaarheid van het ensemble. Het zicht vanaf het pastoriehuis op het water met het nieuwe beoogde 

volume speelt ook een rol. Daarnaast moet het groene dak dat zich als een golvend grastapijt over het volume 

drapeert in zijn uitwerking rank zijn. Dat het bestaande, later aangebrachte stookhuis wordt gesloopt is een 

verbetering. 

 

De commissie is niet overtuigd van zowel het voorstel tot een verticaal venster in het midden van de achtergevel 

als de nieuwe pui op de begane grond van het pastoriehuis. Beide verstoren de sobere gevelcompositie. Het 

behoud van het sobere karakter is juist interessant in relatie tot het beoogde eigentijdse volume in de tuin. Het 

versterkt elkaar. De commissie vraagt het samenvoegen van de verschillende inpandige beuken ter hoogte van de 

achtergevel eveneens los te laten. Het verstoort de heldere ruimtelijke interne structuur van de pastorie. 

 

De parkeeroplossing aan de overzijde is in de presentatie niet aan bod gekomen. De commissie vraagt om in een 

volgende bespreking hierop in te gaan. Hoewel het onderdeel geen beschermde status bezit, heeft de voorziening 

wel impact op zowel de landschappelijke waarden (er moeten bomen en groen voor worden verwijderd) als die van 

het aangezicht van de dorpskern. 

 

Tot slot, vanwege de matige staat van onderhoud is het voor de instandhouding van het object noodzakelijk dat er 

algemeen onderhoud en herstel wordt verricht. De commissie vraagt dit in een restauratieplan te omschrijven. De 

conceptaanvraag geeft hierover nog geen informatie.  

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. De commissie constateert dat er 

in de aanvraag vooralsnog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het 

rijksmonument. Daarnaast constateert de commissie dat dit plan strijdig is met de welstandscriteria. De commissie 

zal daarom bij een eventuele definitieve aanvraag vooralsnog negatief adviseren aan het bestuur ten aanzien van 

het afgeven van de omgevingsvergunning.  
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5.3  Ringvaartweg 146, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:  Joost Boshuizen Architectuur 

Dossier:  OLO 5369111 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

artikel 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

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

van 28 oktober 2020. In een eerder voorstel werd uitgegaan van vervangende nieuwbouw van een beeldbepalende 

boerderij die in het bestemmingsplan is aangemerkt als cultuurhistorie waarde 2. Inmiddels is dit idee verlaten en 

wordt de boerderij behouden en wordt de fundering en de verdiepingsvloer hersteld.  De boerderij en de 

naastgelegen schuur worden één woning met een ondergrondse parkeervoorziening. De ondergrondse 

parkeervoorziening betreft een lift met een groen dak dat gelijkligt met het maaiveld. De verbinding tussen de 

boerderij en de schuur is ook ondergronds, zodat het erf en het zicht op het ‘achterland’ openblijft. De schuur wordt 

het leefgedeelte van de woning en in de boerderij komt het slapen.  

 

De gevels van de boerderij blijven grotendeels ongewijzigd. Alleen aan de voorzijde worden de vensters tot aan 

beneden vergroot voor dubbele deurstellen, wordt de zijentree verbreed en komt een groot venster in de 

achtergevel. De later aangebrachte dakkapellen worden verwijderd. Bij de schuur wordt tot aan de goot de zij- en 

een deel van de achtergevel van glas. De voorzijde blijft gelijk aan bestaand. Het voorerf krijgt een bij de omgeving 

passende sobere inrichting. De eerdere parkeerlus en parkeerplaatsen is vervangen door een grindpad met een 

verbreding voor het parkeren van een auto. De toegang tot de nieuw te maken kelder en ondergrondse doorgang 

komt aan de naar de sloot gerichte zijgevel van de boerderij. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (waarde Cultuurhistorie 2) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is positief over de koerswending in de planvorming dat het behoud van de beeldbepalende boerderij 

en de naastgelegen schuur betekent. Ook de inrichting van het erf is positief. De beeldwaarden van een sober 

landelijk ensemble bestaande uit een boerderij met schuur op een boerenerf omgrensd door poldersloten wordt in 

het huidige voorstel gerespecteerd. 

 

Het is interessant dat de boerderij en de naastgelegen schuur één woning worden zonder dat ze met elkaar 

versmelten door te kiezen voor een ondergrondse verbinding. Daarnaast blijft in de beoogde aanpak van de gevels 

het onderscheidt tussen de boerderij en de schuur afleesbaar en het sobere karakter overeind. De commissie is 

positief over de nieuwe gevelindeling van de schuur. Een zekere rust in uitstraling blijft bestaan en het vooraanzicht 

blijft intact.  

 

De ondergrondse parkeervoorziening, waarbij het groene dak van de lift gelijkligt met het maaiveld is een goede 

vondst om het karakter van het boerenerf te kunnen gehouden en niet te verstoren met een parkeerplaats voor 

meerdere auto’s. De bovengrondse enkele opstelplaats voor een auto door een verbreding in het grindpad is 

voldoende ondergeschikt en daarmee passend. 

 

Met betrekking tot de zijingang van de ondergrondse kelder vraagt de commissie aandacht voor de inpassing, ter 

behoud van de groene oever. In de nadere uitwerking moet dit inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast vraagt zij 

in de gehele uitwerking van het plan ook de brug en het hekwerk mee te nemen en deze in maat en verschijning 

ondergeschikt te laten zijn aan de waterloop.  De wijze van onderhoud en herstel ziet zij ook graag verder 

uitgewerkt in een definitieve aanvraag.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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5.4  ’s-Gravendijkwal, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw voetgangersbrug (Daniel den Hoedbrug) 

Ontwerp:  wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00088 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

artikel 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect geeft aan dat hij vast wil houden aan het concept waarmee het bureau de prijsvraag voor een 

voetgangersbrug over het noordelijke deel van de tunneltraverse heeft gewonnen. Vanuit die invalshoek is er 

gekeken hoe er antwoord kan worden gegeven op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 14 april 

2021. 

 

De architect houdt vast aan het aanbrengen van een contrast in materiaal tussen de stalen draagstructuur en het 

hout voor de balustrade. Wat betreft doorzicht en transparantie wordt er gegaan naar een groter hart op hart 

afstand van de staanders en een rankere uitvoering. Vanaf het wegdek van de tunneltraverse geeft dit meer 

doorzicht zonder de geborgenheid voor de voetganger vanaf de brug te verliezen.   

 

De verbinding van de lift met de brug is gewijzigd door deze iets terug te houden. Hierdoor kan de balustrade tot 

aan de liftdeuren worden doorgezet. Dit komt de continuïteit van de brugstructuur ten goede. Ten aanzien van de 

vraag of de voorgestelde epoxytoplaag van het brugwegdek voldoende stroef is, wordt meegegeven dat het een 

beproefde toplaag is voor wegdekken bij bruggen. De landing van de hoofd- en de tussenpjilers van de brug 

worden beide in beton uitgevoerd en de tussenpijlers blijven vrij van de keermuur van de tunneltraverse. In de 

definitieve aanvraag zal de verdere technische uitwerking worden toegelicht.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Hoboken’, centrumgebied, grenst 

aan rijksmonument en Hoofdwegenstructuur). 

 

Aangezien de welstandscriteria uit de Welstandsparagraaf Hoboken zijn toegespitst op gebouwen en niet zozeer 

op de bouw van een voetgangersbrug wordt in de nabespreking besloten om bij een eventuele aanvraag 

omgevingsvergunning van dit voorstel het bestuur voor te stellen om hier de algemene Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied.  

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding.  

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  

 

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

De commissie begrijpt dat de architect vasthoudt aan het winnende concept voor de voetgangersbrug over de 

tunneltraverse dat in de toekomst de verbinding vormt tussen het onlangs gebouwde Little C, het EMC en het 

achterliggende gebied. Zij vindt dat voldoende is aangetoond dat de belevingswaarde van het Rijksmonument de 

tunneltraverse zo min mogelijk wordt beïnvloed door de brug. De brug oogt in de visualisaties voldoende rank en 

fragiel. Het vergroten van de hart-op-hart afstand van de staanders van de balustrade hebben hier een positief 

effect op en de geborgenheid voor de voetganger is vanaf de brug ondanks meer doorzicht voldoende 

gewaarborgd.  
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Het iets terugplaatsen van de lift, zodat de balustrade tot aan de liftdeuren kan worden doorgezet, komt de 

continuïteit van de brugstructuur ten goede. De toelichting op het toeslagmateriaal van het epoxybrugdek heeft de 

commissie overtuigd dat het voldoende stroef is om de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid te kunnen garanderen. 

De toelichting op de landing van de bruggenhoofden en pijlers geeft vertrouwen dat deze goed worden ingepast in 

relatie tot de keermuur van de tunneltraverse. De uiteindelijke vormgeving ziet de commissie graag terug in de 

definitieve uitwerking.  

 

Een aandachtspunt is het mooi verouderen van de materialen door de uitstoot van fijnstof en roet door het vele 

autoverkeer. De commissie vraagt om die reden bij de definitieve aanvraag om een onderhoudsplan van de brug. 

De commissie kijkt met belangstelling uit naar de technische uitwerking van de brug. 

   

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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5.5  Aelbrechtskolk 41 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Studioschaeffer B.V. 

Dossier:  OMV.21.03.00566 

 

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 sloop-nieuwbouw en transformatie van twee panden aan de Schans 

en de Aelbrechtskolk. De panden grenzen met de achterzijde aan elkaar waarbij de gehele begane grond is 

bebouwd. In de bestaande situatie bevinden zich hier bedrijfsruimten met daarboven een woning. Voorgesteld 

wordt het pand aan de Aelbrechtskolk te transformeren naar appartementen waarbij aan de achterzijde een 

uitbouw op de derde verdieping wordt voorgesteld. De gevel aan de Aelbrechtskolk blijft ongewijzigd. 

 

Het pand aan de Schans van twee lagen met een kap wordt gesloopt. Voorgesteld wordt om binnen de grenzen 

van het bestemmingsplan een nieuw appartementengebouw te realiseren van vier lagen en een kelder. De vierde 

laag heeft aan de straatzijde een dakvlak met dakkapellen. De in bruine baksteen voorgestelde gevel kent een 

driedeling waarbij de plint wordt aangezet met een reliëf in het metselwerkverband. In de plint is een grote opening 

opgenomen waarbinnen de raamkozijnen zitten voor de begane grond woning en de entree naar de overige 

appartementen. Het middendeel van de gevel heeft een vierdeling met staande raamopeningen. Voor het dak is er 

gekozen voor een bruin/rood zinken bekleding welke in kleur aansluit bij de bakstenen gevel. Om de 

appartementen aan de achterzijde op de begane grond te voorzien van daglicht en buitenruimte worden er drie aan 

elkaar grenzende tuinen gerealiseerd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria 

(deelgebied de Historische Kern) 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

- 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. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- 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.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing. 

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  

- 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.  

- Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk conform het 

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk e.d. conform het 

origineel).  

- 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). 

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden. 

- 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 plan op hoofdlijnen niet acceptabel is. De historische kwaliteiten van het 

beschermd stadsgezicht Delfshaven moeten als inspiratiebron dienen om te komen tot een ontwerp dat bijdraagt 

aan de beschermde kwaliteiten. Echter constateert de commissie dat een overtuigende analyse van de huidige en 

oorspronkelijke staat ontbreekt. Waarbij nog opgemerkt wordt dat er zowel in de gevels aan voor- en achterzijde 

als ook in het interieur nog vele oorspronkelijke details en ornamenten aanwezig zijn. Een goede analyse van de 

bestaande panden en de context is essentieel voor de onderbouwing van een nieuw plan of ingreep aan deze 

historische gebouwen.   

 

De commissie merkt op dat de nieuwbouw aan de Schans te somber en te zwaar overkomt. De kernkwaliteiten van 

het oorspronkelijke pand zoals de hoge plint, de witte kozijnen en goot en metselwerk verbijzonderingen zijn 

onvoldoende vertaald in het nieuwe ontwerp waardoor de aansluiting op het kleinschalige karakter van Delfshaven 

mist. Ook hier ontbreekt een analyse van het bestaande en oorspronkelijke. Onduidelijk is ook wat er gebeurt met 

het bijzondere achterhuis met het glazen erkertje. 

 

De commissie geeft aan dat sloop en nieuwbouw met het toevoegen van extra volume alleen mogelijk is als het 

concept overtuigt en aannemelijk is. Zij constateert dat dit vooralsnog niet het geval is. De opbouw aan de 

achterzijde van de Aelbrechtskolk, met een afgeknot zadeldak dat in vormgeving aansluit op het buurpand, is wel 

passend op de locatie. 

 

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.  
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5.6  Blaak 333, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling naar woontoren 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OLO 5561721 (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 aanpassingen worden puntsgewijs toegelicht: 

 

- De vormgeving en materialisering van de plint is robuuster en lichter van kleur. Het onderste deel van de 

omkleding van de kolommen wordt voorgesteld in wit gepolijst beton met daarboven zetwerk in mat wit 

aluminium. 

- De balkons worden rondom doorgezet. Ook aan de noordgevel. Daarnaast zijn de openingen in de noordgevel 

vergroot.  

- De buitenruimte rond het gebouw zal in overleg met stedenbouw worden vormgegeven. De betrokken 

landschapsarchitect heeft een inrichtingsvoorstel gemaakt om de zijde aan de kolk te activeren met terrassen 

en zitelementen. Het bestaande kunstwerk aan de Blaak komt niet terug en zal elders een nieuwe 

bestemming krijgen. 

- De dakranden zijn nader uitgewerkt en sluiten in materialisering en vormgeving aan op de witte balkonranden.  

- De onderzijden van de balkonplaten worden voorzien van een patroon dat de afschuining van de balkons 

benadrukt. 

- Het dak van het lagere deel wordt groen ingericht met een dakterras. Door de dubbelhoge kroon van het 

gebouw blijven installaties en de liftopbouw uit het zicht. Op het dak worden pv-panelen geplaatst. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:  Centrummix (deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en omgeving 

Coolsingel) 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie is positief over de wijze waarop is gereageerd op de opmerkingen uit het vorige verslag. Nu er ook 

aan de noordgevel grotere openingen en de balkons rondom zijn aangebracht heeft het gebouw een overtuigend 

alzijdig karakter gekregen. De hoge plint is robuuster en steviger geworden en sluit goed aan bij de straat en hoge 

centrumambities. De witte betonnen dakranden zijn in samenhang met de witte betonnen elementen in de gevels 

ontworpen en maken het gebouw echt af.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de plint met gepolijst beton met daarboven gezet aluminium. Voorkomen moet 

worden dat het aluminium een te blikkerige uitstraling krijgt. De suggestie wordt gedaan het mat witte aluminium in 

uitstraling te laten aansluiten op het beton bijvoorbeeld met iets van reliëf in de coating. In de nadere uitwerking 

van het plan en de bijbehorende principe-detaillering in het kader van een omgevingsvergunning zal om 

materiaalbemonstering en een mock-up van beeldbepalende geveldelen worden gevraagd. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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5.7  Nabij Mullerkade 459, Delfshaven (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen en woningen, blok 8 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  KCAP B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00084 (conceptaanvraag) (voorheen conceptaanvraag OLO 3711771) 

 

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

betrokkenheid bij het voorstel. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 14 april 2021. De aanpassingen worden puntsgewijs toegelicht: 

 

- De witte luifels ter plaatse van woningentrees en -portieken zijn komen te vervallen. De entrees worden nu 

geaccentueerd door het gevelraster ter plaatse van de entrees naar buiten te drukken. Het metselwerk 

gevelraster is ook doorgezet op de randen van de balkonplaten. 

- De erfafscheiding met groene hagen wordt nu voorgesteld met een opstaand randje metselwerk tussen tuin 

en straat. Tussen de privétuinen op het dakterras worden plantenbakken met kant-en-klaar hagen voorzien. 

De rand van het dakterras wordt gevormd door een opstaande rand metselwerk met een plantenbak erachter 

waarin ook een valbeveiliging is opgenomen. De bewoners hebben een instandhoudingsplicht voor de groene 

erfafscheidingen. 

- Op het dak van de laagbouw wordt mossedum voorgesteld met pv-panelen. Het hogere dak krijgt geen 

mossedum. Er is geen glazenwasinstallatie nodig. Wel zal er een liftuitloop zijn en ook pv-panelen. De 

dakranden zijn verder uitgewerkt 

- Het interieur van de fietsenstalling, dat zichtbaar is vanaf de straat, krijgt een afwerking in dezelfde kleuren en 

materialen als de entreehallen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

Relevante criteria  

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur  

- De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben.  

- De duidelijke contour van de volumes dient in de gevels benadrukt te worden.  

- De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken.  

- Het plan is gebaseerd op een bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het 

uiteenvallen van het middengebied in een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze. 

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

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin.  

- Het karakter van de plint moet open zijn.  

- De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk voordeuren op het 

begane grondniveau te geven.  

- De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 meter, zodat het mogelijk is om er ook andere 

functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk de begane grond flexibel ten 

behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

Bouwwerk op zichzelf 

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

een detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. 



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 

 

- Openingen, uitsteeksels, vluchttrappen en buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden 

opgelost. 

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

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Uitgangspunt is om eenheid te verkrijgen door te kiezen voor eerlijk en direct materiaalgebruik, waarbij de 

natuurlijke materialen zich voordoen in hun eigen kracht en in hun natuurlijke staat, bijvoorbeeld onbehandeld 

of transparant behandeld hout, metaal in metallic.  

- Baksteen wordt toegepast door middel van menging van stenen uit een spectrum tussen oranjerood en 

mangaan. Per gebouw wordt gezocht naar een toepassing (kleur, mix, voeg, verband) die het specifieke 

karakter van het gebouw versterkt. Zodoende ontstaat dieptewerking door lichtere en donkere, gladde of ruwe 

gebouwen. 

- De kleur van de steen van de plintzone, de eerste drie lagen, dient met de klinkerbestrating van het maaiveld 

te corresponderen, waardoor eenheid ontstaat in het middengebied. 

- Prefab betonnen lateien en consoles in het zicht zijn niet toegestaan, tenzij zij een duidelijk esthetische 

bedoeling hebben. 

- Erfafscheidingen die vanaf het openbaar gebied zichtbaar zijn dienen onderdeel van het architectonische 

ontwerp te zijn. 

- Erfafscheidingen van terrassen dienen steenachtig te zijn.  

- De erfafscheiding van de tuin wordt een ligusterhaag, eventueel in combinatie met een lage stenen muur. In 

de hagen dienen stalen hekken te worden opgenomen als onderdeel van het architectonisch ontwerp.  

- Voorzieningen bij bergingen, voor fietsen en afvalcontainers e.d. dienen onderdeel van het architectonisch 

ontwerp te zijn, evenals de puien en reclamezones van eventuele bedrijfsfuncties. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen op positieve wijze beantwoord zijn in het aangepaste plan. Het 

integreren van de naar buitengedrukte omkadering van de entrees en de balkonranden in het alzijdige gevelraster 

versterkt de sculpturaliteit en samenhang van het plan op overtuigende wijze. De commissie vraagt extra aandacht 

voor de detaillering van de balkonranden met metselwerk. Ook aan de onderzijde moet dit een kwalitatief en 

overtuigend beeld opleveren. 

 

De commissie merkt op dat de groene omzoming in het kader van de vergroeningsstrategie Mullerkade met hagen 

goed is uitgewerkt. Het voorgestelde opstaande randje langs de hagen is echter te ambivalent. De keuze voor het 

toepassen van de metselsteen van het gevelvlak oogt fraai, maar deze steen wordt helaas niet gemetseld. 

Daarmee is het randdetail eerder onderdeel van de bestrating en het openbaar gebied dan van de architectuur. De 

commissie dringt aan op een heldere keuze in samenspraak met de ontwerpers van de buitenruimte. De 

commissie vraagt de buitenruimteontwerpers van de gemeente om op haar beurt met een principevoorstel te 

komen voor de randdetails bij de overige te realiseren groene erfafscheidingen op de Mullerkade. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de aanpassingen. De voorgestelde wijzigingen beantwoorden op overtuigende 

wijze de vragen en opmerkingen van de commissie uit het verslag van 14 april 2021. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien.  

 


