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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

9 JUNI 2021 
 

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

en Monumenten op 9 juni 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 (gedeeltelijk), Faizoulova, Van Oort, Roos, 

Ruitenbeek 

 

 

4  PLANNEN 12:20 

 

4.1 Montessoriweg 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:20 

Omschrijving:  Ziekenhuis Ikazia: Renovatie en uitbreiding van het bestaande OK-complex  

Ontwerp:   EGM Architecten B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00097 (conceptaanvraag) 

 

4.2 Toepad 64, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (10 min) 12:40 

Omschrijving:  Advies op verzoek tot aanwijzing van de boerderij Voorhoeve van “Muyden” tot 

gemeentelijk monument 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

4.3 2e Carnissestraat 4, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 12:50 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   BTR architectuur + bouwkunde 

 Dossier:   OMC.21.02.00013 (conceptaanvraag)  

 

4.4  1e Middellandstraat 68 A, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Koolmees: Renovatie en extra bouwlaag realiseren 

 Ontwerp:   BTR architectuur + bouwkunde 

 Dossier:   OMV.21.05.00277 

 

4.5 Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

Omschrijving: Nieuwbouw 51 appartementen (Tamboer II) 

Ontwerp:   Mix Architectuur B.V. 

Dossier:   OMC.21.02.00035 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Nabij Gouwstraat 15, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 7 woningen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.20.12.00081 (conceptaanvraag) 

 

4.7  Nabij Schulpplein 46, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 5 woningen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.20.12.00083 (conceptaanvraag) 
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4.8  Kleiweg 500, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (35 min) 14:05 

Omschrijving: Franciscus Gasthuis & Vlietland: Nieuwbouw parkeervoorziening, kinderdagverblijf 

en energiegebouw 

Ontwerp:  Groosman B.V. / studio RTM architectuur & onderzoek / aan de Amstel architecten 

B.V. 

 Dossier:   OMV.21.03.00529  
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4.1  Montessoriweg 1, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Ziekenhuis Ikazia: Renovatie en uitbreiding van het bestaande OK-complex  

Ontwerp:  EGM Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00097 (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 optopping van het OK-gebouw van het Ikazia Ziekenhuis. Het betreft een meerlaagse 

optopping die overwegend gesloten is omdat er techniek in onder wordt gebracht. De optopping dient vanuit het 

draagvermogen van het bestaande gebouw uit een lichte constructie te bestaan. De gevel wordt om die reden van 

aluminium sandwichpanelen. De grafiek van de gevel wordt bepaald door een palet van verschillende kleuren grijs. 

Deze schakering zoekt de relatie met de onderliggende gridgevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Motorstraat en Landbouwbuurt) 

 

Relevante criteria 

Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie): 

- een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek 

- het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie 

- verschil tussen drager (constructie) en invulling 

- helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/ toplaag 

- de gevelindeling kent een fijnschalig raster en repititie 

- de gevel is onderdeel van de wand en de gevel kent plastiek, zoals inspringingen, uitkragingen, luifels of 

balkons (Deze plastiek vormt de derde dimensie van de wand.)  

- materialisatie kent beton, glas, staal maar ook metselwelwerk (alleen dan veelal geen gevels met gaten)  

- ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail  

- zakelijke vormgeving, maar met ruimte voor kunst(werken). 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 

- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbroken door achterkantsituaties. 

- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krijgen een zelfde (hoge) kwaliteit als de 

gevel. 

Hoeken: 

- De bebouwing volgt en articuleert de hoeken van het bouwblok, en draagt daarmee de continuïteit en 

(relatieve) gelijkwaardigheid van de betreffende straten. 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk. Het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide straten tegelijk. 

Aanvullend voor de rand Strevelsweg - Vaanweg: 

- Het gebouw (of complex) voegt aan de rand als geheel een ensemblekwaliteit toe. 

Gebouwen op zichzelf: 

- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel. 

- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm. 

- Het gebouw richt zich op de straat. 

- Voorkanten hebben een open uitstraling. 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw of complex en het 

omringend gebied. 

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

- De beëindiging van de gevel is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

Aanvullend voor de rand Strevelsweg - Vaanweg: 
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- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw en de Strevelsweg - 

Vaanweg. 

- Het gebouw is aan alle zijden evenwaardig. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering; uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

Hart van Zuid. 

- Materialisatie en kleurgebruik ondersteunen het individuele karakter van het gebouw, maar gebouwen dienen 

wel voldoende familie van elkaar te blijven. 

- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en zwaar overkomt. 

- Hoogteaccenten kunnen een een afwijkende materialisatie hebben t.o.v. de onderbouw. 

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

op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van (zon)licht op het 

geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

De commissie merkt op dat het geen gemakkelijke opgave is om vanwege de uitbreiding aan techniek een 

meerlaagse, overwegend gesloten optopping te realiseren op het bestaande OK-gebouw. Het Ikazia Ziekenhuis 

bestaat uit meerdere gebouwen met ieder hun eigen expressie. Hierdoor is de uitdaging nog groter om de 

optopping in het algemeen te laten horen bij het complex en in het bijzonder bij het OK-gebouw.  

 

De commissie is mening dat de gekozen architectuur van de optopping daar nog niet het antwoord op is. Zij vraagt 

om de optopping in uitstraling en gevelordening meer aan te laten sluiten op het bestaande OK-complex. Dit zal 

niet alleen leiden tot meer samenhang maar geeft ook rust aan het totaal van gebouwen waar het Ikazia 

Ziekenhuis uit bestaat. Wellicht dat dit kan in het voorgestelde aluminium gevelmateriaal, maar vraagt ook om 

andere materialen in overweging te nemen. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een 

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

nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.2  Toepad 64, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving: Advies op verzoek tot aanwijzing van de boerderij Voorhoeve van “Muyden” tot 

gemeentelijk monument 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek van het historisch genootschap Roterodamum tot aanwijzing van het de boerderij 

‘de Voorhoeve van ‘Muyden” aan Toepad 64 tot gemeentelijk monument.  

 

Toelichting  

Doel van het verzoek is het in standhouden van het boerderijcomplex aan Toepad 64. Het betreft een 

boerderijcomplex uit 1907 en is gebouwd als melkveeboerderij waar kaas en boter werd bereid. De bebouwing op 

het erf bestaat uit een boerderij met een voorhuis en de deel en een vrijstaande (varkens)stal.  Het 

boerderijcomplex ‘de Voorhoeve van ‘Muyden” is een representant van een traditionele melkveeboerderij voor de 

streek tussen Rotterdam en Gouda. Daarnaast behoort de boerderij tot de lintbebouwing die zich in de Eschpolder 

langs de dijk ontwikkelde. Deze clustering van bebouwing vormde het buurschap Kralingeroord. 

 

Alle onderdelen van de boerderij ‘de Voorhoeve van ‘Muyden” zijn oorspronkelijk maar in slechte staat vanwege 

ernstig achterstallig onderhoud.  

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie ondersteunt het verzoek tot het aanwijzen van de boerderij ‘de Voorhoeve van ‘Muyden” aan 

Toepad 64 tot gemeentelijk monument. Het complex is een belangrijke representant van een traditionele 

melkveeboerderij met een kelder onder de opkamer, een typologie die grotendeels uit het stadsbeeld is 

verdwenen. Daarnaast is het complex van betekenis voor de stad. Het vertelt het verhaal van het voormalige 

landelijk gebied en haar voormalige bebouwing in de omgeving van het Toepad. Hoewel het complex zich in een 

vervallen staat bevindt, is de boerderij met het voorhuis in oorspronkelijke staat en goed te behouden.     
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4.3  2e Carnissestraat 4, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  BTR architectuur + bouwkunde 

Dossier:  OMC.21.02.00013 (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 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag 17 maart 2021 is een nieuwe architect 

gevraagd het plan aan te passen. Het aangepaste plan is gebaseerd op de uitkomsten van een analyse van het 

oorspronkelijke en inmiddels gesloopte straatbeeld, de omgeving en de cultuurhistorische verkenning van 

Carnisse. De karakteristieken van de oorspronkelijke opbouw van de straatwand met gespiegelde, kleine 

ensembles beneden-bovenwoningen zijn vertaald naar een nieuw ontwerp.  

 

In het nieuwe ontwerp worden vijftien woningen voorgesteld, verdeeld over vijf ensembles met daarbinnen 

verschillende kap en dakvormen en een spiegeling over de middenas. De verdiepingshoogte en de goothoogte zijn 

vergroot, waardoor raamopeningen nu verticaler mogelijk zijn. Door woningen te spiegelen zijn steeds twee 

voordeuren naast elkaar gesitueerd. De spekbanden, de sluitsteentjes en het verbijzonderd metselwerk onder de 

goot worden toegepast voor extra plasticiteit en aansluiting op de omgeving. Tenslotte worden verschillende tinten 

en ook geglazuurd metselwerk voorgesteld voor differentiatie en verbijzonderingen. 

 

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.). 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

De commissie geeft aan dat op deskundige en pragmatische wijze de kernwaarden en bijzonderheden die uit de 

analyse van de oorspronkelijke bebouwing naar voren komen zijn vertaald naar het aangepaste plan. Op 

inventieve wijze zijn de karakteristieken zoals de dubbele voordeuren behouden gebleven. Het plan sluit op 

overtuigende wijze aan op het karakter van de wijk. Zij merkt op dat een goede detaillering, ambachtelijkheid en 

passende materialen essentieel zijn voor het plan. De commissie ziet de getoonde ambitie dan ook graag 

waargemaakt in de nadere uitwerking. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerking. 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.  

De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan 

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.4  Nabij 1e Middellandstraat 68 A, Delfshaven (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Koolmees: Renovatie en extra bouwlaag realiseren 

Ontwerp:  BTR architectuur + bouwkunde 

Dossier:  OMV.21.05.00277 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.01.00047) 

 

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 verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het 

verslag van 17 februari 2021. Om de identiteit van de twee afzonderlijke panden te verhelderen is een klein 

hoogteverschil in de kap aangebracht en heeft het hoekpand een kap in zink met felsnaden en het pand aan de 1e 

Middellandstraat een leiendak. Ook de voorgestelde winkelpuien zijn per pand anders vormgegeven in indeling, 

kleur en borstweringshoogte. De metselwerk gevels van beide panden zijn in een andere tint bruin geschilderd.  

 

De nieuwe zinken kap, met dubbelhoge zinken dakkapellen, wordt deels verticaal omgezet tot in de bestaande 

goot waardoor de tweede goot en de terugliggende gevel zijn komen te vervallen. In het verticale deel van de kap 

is een extra geleding met een horizontale naad aangebracht.  

 

De architect geeft aan dat veel van de uiteindelijke details in de uitvoering pas bepaald kunnen worden. Daar waar 

mogelijk worden bijvoorbeeld bestaande scheve kozijnen behouden en voorzien van op maat gemaakte 

inzetkozijnen. In de plint komen traditionele puien met hardstenen borstwering. Postkasten worden in de puien 

opgenomen. De hemelwaterafvoeren worden achter de gevel opgelost. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.). 

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

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. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt haar grote waardering uit voor de zorgvuldige aanpak. De meeste van de opmerkingen uit 

het vorige verslag zijn goed opgepakt. De keuze voor een geheel zinken kap op het hoekpand wordt ondersteund, 

echter wordt de kap met de hoge dakkapellen als te dominant ervaren ten opzichte van het rijk gedecoreerde 

bestaande pand.  

 

De commissie is zich bewust van de enorme complexiteit en uitdaging van dit project maar doet twee suggesties 

die de prominente kap op de hoek in beeld mogelijk kunnen verzachten. Deze hebben betrekking op de dakhelling 

van de kap en de positie van de dakkapellen. Hierbij wordt gerefereerd aan de aanklamping van de oorspronkelijke 

dakkapellen en de positie daarvan tussen de opgemetselde geveldelen direct in de goot. Eventueel zou een meer 

kapachtige uitstraling van de donkere dubbelbrede dakkapel tussen de tuitgevels aan de 1e Middellandstraat ook 

kunnen helpen het aanzicht te verzachten.   

 

De commissie geeft aan akkoord te gaan met de gevelindelingen van de plint zoals getekend. Zij wenst echter op 

de hoogte te worden gehouden van mogelijke wijzigingen in de uitvoering zodat zij kan beoordelen of deze 

tegemoetkomen aan het beloofde authentieke beeld. De commissie geeft ook aan graag betrokken te worden in de 

uiteindelijke kleurkeuze voor de geschilderde gevels. De kleuren in de gepresenteerde impressies zijn wat vlak en 

mogen meer diepte en contrast krijgen voor een betere aansluiting op de omgeving. Ten slotte doet de commissie 

de suggestie een reclameplan op te stellen voor het programma in de plint ter aanvulling op de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

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

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

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

Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.5  Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 51 appartementen (Tamboer II) 

Ontwerp:  Mix Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00035 (conceptaanvraag) 

 

Inleidend  

Op 14 april 2021 is het plan voor sloop-nieuwbouw van 2 supermarkten, een parkeerkelder en 84 appartementen 

tijdens de openbare vergadering gepresenteerd aan de commissie. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen 

van de commissie op de programmering en stedenbouwkundige uitgangspunten over met name het plandeel met 

supermarkt en bovengelegen appartementen, is door de commissie niet inhoudelijk op de architectonische 

uitwerking gereageerd. Om het andere plandeel, de sociale woningbouw voor de woningbouwcoöperatie, geen 

verdere vertraging te laten oplopen is een inhoudelijke reactie van de commissie gevraagd op de architectonische 

uitwerking van alleen dit plandeel.   

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van het appartementengebouw. De woningen zijn 

verdeeld over een deel van vijf lagen aan de Pijperstraat en de hoek, en een lager volume van drie lagen met een 

kap aan de Boezemstraat. Aan de Pijperstraat is het volume verder onderverdeeld in kleinere ensembles door bij 

vijf appartementen de daklijn te laten inspringen boven de terrassen. De hoek wordt verbijzonderd door een 

expressieve afschuining van de begane grond waar ook de hoofdentree voor de appartementen op de 

verdiepingen zijn gelegen. De appartementen op de begane grond hebben een entree aan de straat. Aan de 

Pijperstraat zijn de gevelopeningen van de appartementen op begane grond en eerste verdieping visueel verticaal 

met elkaar verbonden. Ook worden hier geveltuinen voorgesteld. 

 

De gevels worden voorgesteld in metselwerk, met verbijzonderingen zoals verdiepte rollagen. De gevels van de 

hoek en de Pijperstraat worden voorgesteld in roodbruin baksteen met grijsgroene kozijnen en stripstalen- of 

glazen hekwerken en blankhouten deuren. Het lagere blokje aan de Boezemstraat wordt voorgesteld met een 

geelbruine steen, verticale raamopeningen en dakkapellen in de kap. Bij alle kozijnen worden glazen 

doorvalbeveiligingen voorgesteld. Aan de binnenzijde van het complex bevindt zich een galerijontsluiting met de 

buitenruimten daaraan gesitueerd. De galerijhekken worden voorgesteld in blankhouten spijlen. De galerijgevels in 

een lichte kleur metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst deels aan Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 
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- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de rijke baksteenarchitectuur met de expressieve hoek op passende wijze het 

bouwblok afmaakt. Zij merkt echter op dat op plintniveau de verschillen tussen de deelensembles sterker aangezet 

mogen worden om daarmee de lange gevelwand aan de Pijperstraat visueel meer op te delen. Ook wordt 

opgemerkt dat de expressieve hoek wat autonoom oogt, wat versterkt wordt doordat het lagere ensemble aan de 

Boezemstraat zich te veel loszingt van het geheel. De suggestie wordt gedaan om een sterker geheel te maken 

door ook het lagere deel in kleur en vormgeving te laten aansluiten op de architectonische eenheid van het totale 

plan. De commissie vraagt tenslotte aandacht voor de verlichting van de galerijen, waarbij voorkomen moet worden 

dat de verlichting hinderlijk is voor de achterliggende woningen. 

 

Conclusie 

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

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

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

positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Nabij Gouwstraat 15, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 7 woningen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.20.12.00081 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van zeven woningen op een lege hoek van een bouwblok. 

De locatie bevindt zich aan de ene zijde langs een historische lint in Charlois, de andere zijde richt zich op een 

kleinschalige, driehoekige groenstructuur. In het voorstel wordt het parkeren op de begane grond in de bebouwing 

opgelost, waarbij aan de straat een aantal ruimtes met de entreedeur worden gesitueerd en een in- en uitrit voor 

het autoparkeren.  

 

De bebouwing bestaat uit drie lagen met een kap, en een accent in het volume op de hoek. De gevels aan het lint 

hebben grote raamopeningen op de verdiepingen en een aantal dakkapellen in de kap. Aan de zijde van het groen 

krijgen de woningen een dubbelhoge pui aan het voetpad en wordt de kap voorzien van een aantal ruime 

dakvensters. Op de hoek wordt een hoog portaal om de gevelopening aangebracht en krijgt de bovenste 

verdieping een uitkragend balkon met een spijlenhekwerk. 

 

De gevel en het dak worden aan de voorzijde voorgesteld in een gebakken tegel in een bruine kleur. De overige 

gevelonderdelen hebben eenzelfde kleurstelling. De gevelopeningen aan de voorzijde krijgen diepe neggematen. 

De binnengevels worden bekleed met een cementgebonden beplating en houten geveldelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen & Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante algemene criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Relevante aanvullende criteria Historische linten en kernen 

Ruimtelijke inpassing 

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

Verschijningsvorm 

- 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.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

 

Relevante aanvullende criteria Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Ruimtelijke inpassing 

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

omringende blokken. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

deel van een reeks van belang. 

 

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

De commissie geeft aan dat er vanuit een uitgebreide analyse van de context een overtuigende ruimtelijke 

inpassing van het bouwblok is gevonden. Daarnaast is er door de parkeeroplossing binnen de bebouwing op te 

lossen een bijzondere typologie ontstaan met een voldoende open uitstraling op straatniveau. De commissie vraagt 

echter wel om meer verschil aan te brengen in de opzet van de gevel aan het lint en de gevel aan de straat, zodat 

deze beide een specifiek karakter krijgen die aansluit bij de ruimte waar ze aan grenzen. 

 

De commissie is nog niet overtuigd van de materialisering en detaillering van de voorzijde van de woningen. 

Doordat er voor de gevel en het dak eenzelfde materiaal is gekozen en er weinig verschil in kleur van de 

gevelonderdelen is aangebracht ontstaat er een sombere en zware uitstraling. Daarnaast zijn de diepe 

neggematen niet passend voor de locatie. De commissie vraagt om in de materialisering en detaillering van de 

voorgevels meer aansluiting te zoeken bij de karakteristieken van de omliggende bebouwing. 

 

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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4.7  Nabij Schulpplein 46, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 5 woningen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.20.12.00083 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een serie grondgebonden woningen. De woningen 

zijn gesitueerd op de kop van een rij van woningen in kleine ensembles, aan een historisch lint langs de 

Waalhaven. De architect toont een analyse van de bestaande bebouwing waarin veel verschillende 

verschijningsvormen voorkomen. De architect geeft aan voor de invulling te kiezen voor een door het 

architectenbureau ontwikkelde houten woning van twee lagen met een kap die aaneengeschakeld worden. 

 

De woningen staan met de voorzijde aan de straat, aan de zijkant wordt een tussenruimte met een erfafscheiding 

en een pergola voorgesteld. Het parkeren wordt aan de achterzijde van de woningen opgelost, waarbij de 

woningen nog een kleine achtertuin hebben. De voorgevel krijgt twee ruime raamopeningen, een dichte deur met 

een zijlicht en een raam waar de gevel in stroken voor doorloopt. De zijgevel heeft geen openingen. 

 

De gevels krijgen een materialisering van houten stroken, die op de begane grond een donkere kleur en op de 

verdieping een natuurlijke houtkleur hebben. De zijgevel wordt voorzien een afbeelding die refereert naar de 

haven, waarbij wordt aangegeven dat dit op meerdere plekken in de omgeving voorkomt. Het schuine dakvlak 

wordt volledig bekleed met zonnepanelen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria Historische linten en kernen 

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. 

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.  

- 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.  

- 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. 
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- 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 geeft aan dat het historisch lint veel verschillende typen woningen kent, maar dat er ook 

overeenkomsten zijn in de bestaande bebouwing. De keuze om deze verschillen als uitgangspunt te nemen om 

een afwijkende invulling te geven vindt zij niet overtuigend. Zowel in de ruimtelijke inpassing als in de 

materialisering en detaillering zal het bouwplan meer aansluiting moeten vinden bij de straat waar het bouwplan 

onderdeel van wordt.   

 

Betreft de ruimtelijke inpassing wordt aangegeven dat de bestaande bebouwing uit zeer kleine ensembles bestaat. 

Het voorstel is door de serie van vijf aangeschakelde grondgebonden woning te seriematig en onvoldoende 

passend bij de stedenbouwkundige structuur van het historische lint. De commissie geeft aan dat er veel 

verschillen in volumes bestaan en mogelijk zijn, maar dat de gekozen korrelgrote van het bouwplan te groot is. 

 

De commissie is nog niet overtuigd van de materialisering en detaillering van het bouwblok. Door de keuze voor 

een houten gevel is er geen samenhang met de context. Daarnaast vraagt de locatie om een alzijdige vormgeving 

van de gevels, inclusief de zijgevel. De dichte zijgevels van de bestaande bebouwing aan het lint, al dan niet 

voorzien van afbeeldingen, zijn ontstaan doordat hier in de geschiedenis doorgangen door bestaande woonblokken 

zijn gecreëerd. Bij deze locatie op de kop, liggend aan een open ruimte en met alle gevels in het zicht, is een meer 

open gevel die de voor- en achtergevel verbindt beter passend. 

 

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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4.8  Kleiweg 500, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw parkeervoorziening, kinderdagverblijf en energiegebouw 

Ontwerp:  Groosman B.V. / studio RTM architectuur & onderzoek / aan de Amstel architecten B.V. 

Dossier:  OMV.21.03.00529 

 

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 stedenbouwkundige en de architecten presenteren de voorstellen voor de mogelijke transformatie van het 

ziekenhuisterrein en de drie deelplannen die als één aanvraag zijn ingediend. In de aanvraag is tevens een 

vervangende nieuwbouw aan het bestaande ziekenhuis ingediend. Deze vormt echter op dit moment geen 

onderdeel van de presentatie van het plan. De deelplannen bestaan uit een parkeergarage, een kinderdagverblijf 

en een energiegebouw, die op de hoek van het terrein langs de locatie waar de metro bovengronds komt zijn 

gesitueerd. 

 

De stedenbouwkundige geeft aan dat het getoonde voorstel geen masterplan betreft, maar een mogelijke 

toekomstvisie voor de transformatie van het terrein. Aangegeven wordt dat het parkeerterrein aan de achterzijde 

van het ziekenhuis zeer dominant aanwezig is en samen met een onbenutte groenstructuur veel ruimte biedt voor 

toekomstige ontwikkelingen. Het gebied kent hierbij veel uitdagingen, zoals de afwezigheid van langzaam 

verkeerverbindingen, slechte ontsluiting, aanwezigheid van de snelweg en de metrobaan, de hoogteverschillen en 

de aansluiting op de aangrenzende gebieden.  

 

Voor de transformatie worden drie uitgangspunten geformuleerd, het creëren van een gemengd, een verbonden en 

een toekomstbestendig plan. Deze uitgangspunten moeten leiden tot een stedelijke verdichting, een verbeterde 

ruimtelijke aansluiting op de omliggende functies, nieuwe langzaam verkeerverbindingen, een mogelijke nieuwe 

ontsluitingsweg voor de ontlasting van de Overschiese Kleiweg, het verbinden van de aangrenzende 

groenstructuren en een potentieel nieuw metrostation. Hierbij worden verschillende massa-opbouwen getoond, 

waarin in één van de modellen het bestaande ziekenhuisgebouw plaats moet maken voor de transformatie. De 

nieuwbouw van de parkeergarage, het kinderdagverblijf en het energiegebouw zijn ingediend als voorbereidende 

stap ten behoeve van de vervangende nieuwbouw. 

 

De parkeergarage wordt op het bestaande parkeerveld gebouwd, en bestaat uit een rechthoekig volume met een 

kleine afschuining in de hoek. De entree wordt gemarkeerd doordat de liften naar buiten zijn geplaatst en een 

horizontaal accent vormen. De gevel is opgebouwd uit horizontale banden van geperforeerde beplating, het dak 

wordt volgelegd met zonnepanelen. Het hoogteverschil naar het naastgelegen parkeerveld wordt opgelost door 

middel van een loopbrug over het water.  

 

Het kinderdagverblijf wordt tussen de partkeergarage en het energiegebouw gesitueerd, en heeft een L-vormig 

volume waar aan de binnenzijde van het gebouw langs de metrobaan een natuurtuin wordt voorgesteld. De gevel 

is opgebouwd uit verticale houten delen met gevelopeningen met donkere kozijnen. Naast de gevelopeningen 

wordt een volkern beplating geplaatst in verschillende kleuren. De installaties worden binnen het bouwvolume 

opgenomen. 

 

Het installatiegebouw is in de hoek van het ziekenhuisterrein gesitueerd om vanuit daar een ring te vormen die de 

rest van de bebouwing van stroom kan voorzien. Het volume heeft een rechthoekige basis met een aanbouw en 

twee opbouwen. De gesloten gevels hebben een donkere plint van roosters en beplating, de bovenliggende laag is 

bekleed met een witte beplating. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 
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Relevante algemene criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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. 

 

Relevante aanvullende criteria Stedelijke knooppunten (parkeergarage en kinderdagverblijf) 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

Verschijningsvorm 

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

geheel. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

Rotterdam. 

 

Relevante aanvullende criteria Stedelijke groengebieden (kinderdagverblijf en energiegebouw) 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de transformatie van het ziekenhuisterrein een ingewikkeld vraagstuk betreft. De 

commissie bekijkt bouwplannen vanuit de stedenbouwkundige en architectonische context. Daarbij toetst zij de 
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bouwplannen aan de geldende welstandscriteria die afgestemd zijn op het behoud van de bestaande waarden en 

karakteristieken van een bepaald gebied. In de presentatie wordt een grootschalige transformatie van het gebied 

geprojecteerd, waardoor hier een breder toetsingskader voor de beoordeling nodig is dan de bestaande context en 

de hier geldende welstandscriteria. 

 

De commissie geeft aan dat de drie uitgangspunten een ambitieus vertrekpunt vormen voor de transformatievisie. 

De ambities om een mix van functies naar het gebied te halen en het terrein beter te verbinden met de omliggende 

gebieden is goed passend bij de huidige positie van een ziekenhuis in de samenleving, waarin de zorg minder 

geïsoleerd wordt. De commissie geeft echter aan dat deze ambities niet zichtbaar zijn in de opzet van het 

stedenbouwkundige plan, en mist een overkoepelende visie die vastlegt wat voor stedelijk gebied het 

ziekenhuisterrein in de toekomst zal zijn. De commissie noemt hierbij de volgende aspecten die exemplarisch zijn 

voor wat er ontbreekt aan een duidelijke structuur voor de transformatie van het gebied: 

 

- De nieuwe route over het terrein lijkt een goed uitgangspunt voor wat betreft een nieuwe ontsluiting van het 

terrein. Het is echter onduidelijk hoe deze route wordt vormgegeven en hoe deze aansluit op andere 

grootstedelijke ambities, zoals het verlengen van de route over De Hofbogen naar de andere zijde van de ring.  

- De drie deelplannen lijken een nieuwe route door het gebied te blokkeren en voegen programmatisch weinig 

toe aan een nieuwe verbinding.  

- Het plaatsen van een nieuw metrostation op een complexe locatie met een helling en bocht lijkt vanuit 

technische oogpunten zeer onwaarschijnlijk. 

- De situering van een kinderdagverblijf langs een metrobaan en tussen een energiegebouw en een 

parkeergarage is zeer ongelukkig, waarbij de commissie zich afvraagt waarom een kinderdagverblijf niet 

gecombineerd wordt met andere functies in een ander gebouw. 

- De commissie vraagt zich af waarom de parkeergarage niet demontabel wordt ontworpen en waarom er een 

zware betonstructuur gebruikt wordt. 

- Een beeldkwaliteitsplan voor de architectuur van de drie deelprojecten is niet zichtbaar. In twee plannen wordt 

gerefereerd aan de architectuur van het bestaande ziekenhuisgebouw, terwijl ook gesuggereerd wordt om dit 

gebouw af te breken. 

- Het bestaande ziekenhuisgebouw van Kraaijvanger heeft een enorme iconische en cultuurhistorische waarde 

voor dit deel van Rotterdam, dat niet zomaar uit het gebied kan worden weggedacht. 

 

De commissie adviseert de initiatiefnemers om in goed overleg met de gemeente tot een uitgewerkte toekomstvisie 

voor het ziekenhuisterrein te komen, die als overkoepelende structuur de basis kan vormen voor de beoordeling 

van de verschillende deelplannen. De commissie geeft voor dit moment aan dat zij vanwege het ontbreken van een 

volledig toetsingskader niet kan adviseren op de aanvragen voor de parkeergarage, het kinderdagverblijf en het 

energiegebouw. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning dusdanig veel vragen oproept dat de commissie geen 

volledig toetsingskader heeft om op de deelplannen te adviseren. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog 

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

graag terug in een volgende vergadering met een uitgewerkte transformatievisie voor het ziekenhuisterrein.  


