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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

7 JULI 2021 
 

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

en Monumenten op 7 juli 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 (gedeeltelijk), Roos, 

Ruitenbeek 

 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 13:00 

 

4.1  Ploegstraat 26 A, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Herbestemming ROC-school naar appartementen  

Ontwerp:   Inbo B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00119 (conceptaanvraag)  

 

4.2 Nabij Boezembocht 35, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen, veld D, nieuwbouw 88 woningen 

Ontwerp: Inbo B.V. 

 Dossier:   OMV.21.03.00562 

 

4.3  Coolsingel 139, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 13:30 

 Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00043 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Wollefoppenweg 41, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementenblokken 

 Ontwerp:   Geurst & Schulze Architekten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00099 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Oleanderstraat 117 A, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

Omschrijving: Herbestemming Bloemhofschool 

Ontwerp:   Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

Dossier:   OMC.21.02.00053 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Vaandrigstraat 14, Kralingen Crooswijk (2e commissiebespreking) (20 min) 14:25 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw van voormalig badhuis voor Rudolf Steiner College 

 Ontwerp:   ARCONIKO architecten  

 Dossier:   OMC.20.11.00084 (conceptaanvraag) 

 

4.7  Montessoriweg 1, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

Omschrijving:  Ziekenhuis Ikazia: aangepast planvoorstel renovatie en uitbreiding van het 

bestaande OK-complex  

Ontwerp:   EGM Architecten B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00097 (conceptaanvraag) 
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4.8  Aanwijzingsverzoek (1e commissiebespreking) (15 min)  15:00 

Omschrijving: Adviesvraag op aanwijzing tot gemeentelijk monument van 66 objecten uit het 

project ‘aanwijzing gemeentelijke monumenten’ 

 Toelichting:  Gemeente Rotterdam 
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4.1  Ploegstraat 26 A, Feijenoord (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Herbestemming van ROC-school naar appartementen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00119 (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 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie op 28 april 2021 het aangepaste 

plan voor de transformatie van het gehele scholencomplex aan de Ploegstraat naar 68 huurwoningen. Het 

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

een overdekte buitenspeelplaats en zal in de toekomst worden aangewezen als gemeentelijk monument.  

 

Voor wat betreft de straatgevels is het aantal ingrepen teruggebracht naar alleen het maken van entrees voor de 

grondgebonden woningen. De eerder voorgestelde Franse balkons op de verdiepingen zijn komen te vervallen. 

Daarnaast is voor meer ondergeschiktheid het metalen kader om de entree qua kleur in lijn gebracht met het 

metselwerk.  De gang wordt met behoud van de structuur nog altijd onderdeel van de woning op de begane grond 

en de eerste verdieping. Door het aantal ingrepen aan de straatgevels terug te brengen zullen deze voor het 

toekomstig gebruik toenemen voor gevels aan de hofzijde.  

 

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

de te wijzigen onderdelen. Alle worden voorzien van een metalen kader en krijgen een eigentijdse kozijnindeling. 

Daar waar geen aanpassingen worden gemaakt, worden de kozijnen vervangen naar oorspronkelijk ontwerp. De 

wijziging na een verbouwing uit de jaren ’60 in het middelste travee van de gevel aan de Veldstraat-zijde, wordt 

ongeveer terug gewijzigd naar hoe het was.  

 

Aan de Ploegstraat wordt voorgesteld om ter plaatse van de lokalen en de gymzaal op de begane grond de vier 

niet authentieke ramen niet langer te vervangen door vier eigentijdse puien, maar terug te gaan naar oorspronkelijk 

ontwerp. Ter plaatse van de overdekte buitenspeelplaats, die oorspronkelijk open was, wordt voorgesteld om een 

eigentijdse invulling te geven, waardoor er vijf kleine lofts ontstaan. Ten opzichte van voorgaand voorstel is de pui 

naar achteren geplaatst om het gevoel van openheid enigszins terug te brengen. 

 

Vanuit de tegenoverliggende school de Akkers staat de vraag uit om tijdelijk gebruik te maken van de bestaande 

gymzaal en badhuis en deze nog niet te herbestemmen naar wonen. 

 

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

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

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

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

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

woningscheidende wanden. 

 

Verder wordt de herinrichting van het terrein toegelicht en in beelden getoond. De voormalige schooltuin aan de 

buitenzijde wordt in te toekomst gebruikt voor parkeren op grastegels dat tussen de bestaande volwassen bomen 

wordt ingepast. Ook komt hier een half verdiepte overdekte fietsenstalling De voortuinen van de woningen krijgen 

een lage haag en het terrein wordt in zijn geheel voorzien van een hekwerk met groen. De hoogtes van de 

erfafscheiding variëren. Er komt een collectieve tuin aan de Ploegstraat en de binnentuin krijgt een groene 

inrichting met tegen de gevels een semi private buitenruimte die door een haag wordt begrensd. De hof wordt 

afgesloten door een hekwerk en een gebouwde fietsenstalling. Er wordt onderzocht of het oorspronkelijke hek 

gereconstrueerd kan worden. De vormgeving van de fietsenstalling is nog niet gereed. 
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Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassin 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie vindt het positief dat ten opzichte van de vorige keer belangrijke en goede stappen zijn gezet om het 

leegstaande scholencomplex een passend nieuw toekomstig gebruik te geven. Toch zijn er nog wat kritische 

opmerkingen te beginnen met het landschap. De commissie is positief over het transformeren van het huidige 

versteende hof naar een groen verblijfsgebied. Samen met de tegenoverliggende school kan er een riant groen hof 

ontstaan. Echter het gebruik van de buitenruimte mag specifieker worden gemaakt en samen met gebruikers  

verder kunnen worden invuld binnen het hiervoor opgestelde hoofdkader. Voor wat betreft de fietsenstalling merkt 
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de commissie op dat deze door zijn positie en geslotenheid het hof en ruimte tussen beide scholen afsluit. De 

commissie gaat daarom niet akkoord en doet de dringende oproep de fietsenstalling op een minder prominente 

plek te plaatsen.  

 

Met betrekking tot het aantal en de vormgeving van de interventies in de gevels vindt de commissie dat het voor 

het karakter van het scholencomplex positief is dat de straatgevels minder interventies krijgen. Het terugbrengen 

van het aantal brengt rust in het gevelbeeld en het houdt het robuuste karakter van het gebouw intact. Over de 

vormgeving van de interventies wordt opgemerkt dat het voorgestelde metalen kader rond de nieuwe kozijnen veel 

aandacht vraagt. Zij vraagt de verschijningsvorm te doseren en de robuustheid van het gebouw te omarmen door 

het meer vanuit ambacht vorm te geven. 

 

Het voorstel om de puien in de overdekte speelplaats naar binnen te plaatsen, zodat iets van de vroegere 

openheid terugkomt wordt begrepen. Maar ook hier geldt dat de metalen kaders en witte puien vooral opvallen en 

daardoor het beoogde effect van openheid wegvalt.  

 

De commissie vraagt algemeen om een terughoudendere taal van de interventies om zo de zeggingskracht van 

het plan nog sterker te maken.  

 

Vanuit het behoud van het karakter van het scholencomplex en de oorspronkelijke maatschappelijke betekenis van 

dit complex juicht de commissie het toe dat de gymzaal en het badhuis wellicht tijdelijk gebruikt gaan worden door 

de tegenoverliggende school.  

 

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. 

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 
6 

4.2  Nabij Boezembocht 35, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen, veld D, nieuwbouw 88 woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMV.21.03.00562 (voorheen conceptaanvraag OLO 5343839) 

 

Commissieleden Eilander en Roos trekken 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 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 aangepaste en verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van een appartementenblok binnen de 

gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. Aan de achterzijde van het bouwplan is meer differentiatie tussen de gevels 

van de drie bouwdelen aangebracht, de voorgevels zijn hetzelfde gebleven en tot in details uitgewerkt.  

 

De voorgevels hebben per bouwdeel een opzet met verschillende materialen, met een betonnen plint met 

verschillende patronen, verschillende soorten en tinten metselwerk en drie typen kozijnen en voordeuren. De 

dakbeëindiging is bij de buitenste blokken met een betonnen afdekker, het middelste blok wordt beëindigd met een 

aluminium daktrim.  

 

In de gevel zijn vanwege de geluidsbelasting naast de kozijnen en onder de dakranden ventilatieroosters 

aangebracht met een te openen deel erachter. De roosters liggen in het vlak van de metselwerk gevel. Ook de 

postkasten worden in het gevelvlak opgenomen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen 2020 

Algemene Gebiedscriteria voor het Nieuw Kralingse woonhuis  

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één of meerdere panden die samen een ontworpen eenheid vormen. 

Per ontwerpstijl varieert het maximaal toegestane aantal panden van een architectonische eenheid. Waar 

architectonische eenheden elkaar ontmoeten is er sprake van contrast.  

Verschijningsvorm  

- Aan elkaar grenzende architectonische eenheden verschillen duidelijk van elkaar door afwijkende lijnhoogten 

van ramen, dakranden en plinten.  

- Een architectonische eenheid wordt als eenheid leesbaar door samenhang in het gevelontwerp van elk 

bijbehorend pand.  

- Door verspringende dakranden binnen een architectonische eenheid ontstaat een bewogen silhouet.   

- Hoekpanden zijn overhoeks ontworpen.  

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (zoals een afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, 

zorgvuldig ontworpen erkers, dakkapellen en andere architectonische ‘versieringen’). 

- Vlakke straatgevels zijn niet toegestaan en daarom wordt plasticiteit toegepast. Bij elke stijl passend zijn 

criteria voor de plasticiteit gedefinieerd.  

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

verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, banden, kroonlijsten, gevelbeëindigingen etc.).  

- Gevelvlakken worden beëindigd door dakranden. Ontwerp, detaillering en materiaalgebruik zijn van 

hoogwaardige kwaliteit.  

- De woonverdiepingen van eengezinswoningen (begane grond of de bel étage) worden met een 

verdiepingshoogte van minimaal 3,20m in de vrije hoogte uitgevoerd. De extra hoogte valt in de gevel af te 
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lezen. Van dit criterium kan incidenteel worden afgeweken indien de inzet van architectonische middelen leidt 

tot optisch voldoende plinthoogte.   

- Bij panden met een zijgevel loopt de plint de hoek om. Plinten wijken af van het middendeel.  

- Architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten.  

- Gevelopeningen naast of boven de voordeur zorgen voor daglichttoetreding in de hal. 

- Overgangen privé - openbaar zijn in samenhang ontworpen met de architectonische eenheid.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. Dichte (bergings-

) gevels aan de straatzijde zijn ongewenst.  

- Privé stoepen zijn zorgvuldig ontworpen en verhard met hoogwaardig materiaal zoals klinker of natuursteen. 

- Diepe privé stoepen (tot maximaal 2m diep) worden gezien als verbreding van de openbare ruimte, en worden 

louter door stoepbanden of afwijkend materiaal aangeduid.  

- Voortuinen worden door een haag afgezoomd waarin een stevig hek is opgenomen; het hek op zichzelf is 

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd met toepassing van hoogwaardig materiaal.  

Materiaal, kleur en detaillering  

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

- Hoofdmateriaal is metselwerk in doffe aardetinten als rood-, bruin-, rood-, zalm-, graangeel-, wit-, lichtgrijs- en 

beige- tinten. 

- Voordeuren, deurbellen, brievenbussen en buitenverlichting zijn consequent in samenhang en in relatie tot 

gevelornamenten ontworpen.  

- Geen toepassing van structuurloos plaatmateriaal, open dilatatievoegen en simpele daktrimmen als 

dakrandbeëindiging. 

- Subtiele dakranden en subtiele plinten wijken in metselwerkverband en voegbehandeling af van het 

middendeel.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ornamentiek, per bouwstijl verschillend van aard, maakt onderdeel uit van elk gevelontwerp.  

- Per bouwstijl wordt een kleurenpalet voor de gevelmaterialen vastgelegd (denk aan kleuren van 

dakbedekking, metselwerk, voegen, kozijnen, deuren, plinten, hekwerken, ornamenten etc.).  

- Voegen worden niet ‘plat vol’ uitgevoerd en benadrukken de textuur van het metselwerk, bijvoorbeeld 

monolithische gevelvlakken, vlakken met horizontale lijnvoering, of vlakken met metselwerkpatronen. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Romantisch Kubisme 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf panden.  

Verschijningsvorm  

- Binnen een architectonische eenheid bevindt zich minimaal één duidelijk verticaal afwijkend element zoals 

schoorsteen, plastische kopbeëindiging en erker. 

- Binnen de samenhang van een architectonische eenheid zijn, ondanks een zekere maat van repetitie, 

individuele entrees duidelijk afleesbaar. 

- Gevels zijn plastisch vormgegeven door middel van in- en uitspringende geveldelen zoals erkers, balkons, 

loggia’s en pregnante dakranden.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een spel van horizontale / verticale elementen en accenten, waarbij 

horizontaliteit dominant is.   

- Ornamenten zijn sober en onderdeel van de architectonische samenhang. 

- Entrees van panden zijn onderdeel van de plastische compositie op het niveau van een gevel. De entrees 

worden met architectonische middelen opgenomen in neggen, onder erkers en in uitsparingen in de gevel. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Accenten kunnen van hoogwaardig beton of natuursteen zijn gemaakt.   

 

Specifieke Gebiedscriteria - Hollandse Bouwstijl 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- In de architectonische eenheid zijn de individuele afleesbaar als onderdeel van de totale compositie. 
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- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Ramen, deuren en erkers zijn verticaal vormgegeven.  

- De gevelopbouw is consequent, raamindelingen vormen een ritmisch samenhangend geheel.  

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Ornamentiek wordt ingezet om de gevels niet vlak te laten eindigen en er textuur in aan te brengen. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Ornamenten zijn beperkt tot plastiek in het metselwerk, materiaalgebruik van de plint en / of profilering van de 

dakrand. 

 

Specifieke Gebiedscriteria – Dissonanten 

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één tot vier panden. 

Verschijningsvorm  

- Dissonanten zijn uniek en worden niet herhaald. 

- Gevelbeëindigingen en dakranden zijn zorgvuldig ontworpen.  

- Dissonanten worden niet in een historiserende stijl ontworpen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detail en ornament zijn consequent onderdeel van de compositie.  

- Hoofdmaterialen voor de gevels zijn natuurlijk van aard. Natuurlijke materialen zijn onder andere hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton, metselwerk (geen kunststof of vezelplaat). 

- Kleuren van de gevels zijn materiaal eigen. Gevels worden niet dekkend geverfd (met uitzondering van 

stucgevels). 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag met betrekking tot de achtergevel op passende 

wijze zijn verwerkt in de vormgeving. Daarnaast is de aanvraag omgevingsvergunning een consequente uitwerking 

van de beelden in de eerdere bespreking. De commissie heeft echter nog een aantal vragen en opmerkingen die 

zij nog graag ziet beantwoord en verwerkt om tot een positief welstandsadvies te komen: 

 

- De daktrimmen die in het middelste blok zijn voorgesteld zijn in strijd met de criteria. Gevraagd wordt om een 

hoogwaardige oplossing die aansluit bij de rest van de detaillering van dit bouwdeel. 

- De commissie begrijpt dat de ventilatieroosters nodig zijn vanwege de geluidsbelasting en constateert dat 

deze voldoende architectonisch zijn ingepast. Bij de roosters onder de dakrand is het echter nog onduidelijk 

wat voor beeld dit oplevert. De commissie vraagt de architect dit te verduidelijken en de toepassing van deze 

roosters te gebruiken voor een bijzondere detaillering van de gevel. 

- Het is onduidelijk welke typen deuren worden gekozen aangezien er verschillende beelden worden getoond. 

De commissie heeft de voorkeur voor de deuren die in de gevelbeelden worden getoond en niet de 

afgebeelde losse deuren. De deuren dienen in uitstraling en uitwerking hoogwaardig te zijn, conform het hoge 

ambitieniveau van het plan.  

- De toepassing van vezelcementbeplating is niet passend bij het hoge ambitieniveau en de rijke detaillering 

van het bouwplan. De commissie vraagt om de plafonds met een hoogwaardiger materiaal af te werken. 

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van een grote gebiedsontwikkeling, waarbij 

een goede samenhang tussen de verschillende bouwdelen van groot belang is. Om die rede ziet de commissie 

graag alle beeldbepalende gevelmaterialen van de plannen gezamenlijk voorgelegd. Voor deze aanvraag betreft 

dit het metselwerk inclusief het voegwerk en de verschillende typen beton in de plint. Het voorleggen van deze 

bemonstering kan als voorwaarde in een positief welstandsadvies worden meegenomen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog op enkele punten 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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4.3  Coolsingel 139, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00043 (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 gevelrenovatie en verduurzaming van de bovenbouw van de Coolse 

Poort. Om het gebouw geschikt te maken voor nieuwe verhuur ten behoeve van een hotel en kantoorfunctie, en 

vanwege de verouderde technische staat van de gevel wordt voorgesteld de gevel helemaal te vernieuwen. Het 

voorstel betreft alleen de gevels van de bovenbouw. De plint zal op een later moment worden gerenoveerd als 

onderdeel en in samenhang met de Hart010-ontwikkeling. 

 

Voorgesteld wordt om de karakteristieke bordeauxrode draagstructuur en de gevelopzet van de oorspronkelijke 

gevel te behouden en te voorzien van nieuwe op maat gemaakte aluminium kozijnen met vast glas. Voor het 

toevoegen van licht, transparantie en verduurzaming worden de dichte borstweringen en het kenmerkende 

gekleurde glas vervangen door helder glas. Gesprekken met oorspronkelijke architect hebben onthuld dat het 

oorspronkelijk ook de bedoeling was transparante borstweringen toe te passen maar dat dat destijds niet 

samenging met het ventilatie- en verwarmingssysteem aan de gevel. 

 

Het kalf in het glas blijft op dezelfde hoogte maar wordt wel dunner dan het oorspronkelijke en in de kleur van de 

kozijnen voorgesteld. Naast de gevelrenovatie wordt ook voorgesteld de daken te vergroenen en deels als 

dakterras in te richten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

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

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
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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 waardeert het behoud van de kenmerkende kleur en gevelstructuur van het gebouw. Zij geeft aan 

dat de karakteristieke kleur van het oorspronkelijk glas een belangrijke rol speelt in de opvallende 

verschijningsvorm en het architectonisch concept van het gebouw. De commissie vraagt de architect daarom te 

onderzoeken of met nieuw glas in kleur of met een bepaalde spiegeling toch de oorspronkelijke zeggingskracht van 

het gebouw benaderd kan worden. Daarbij wordt de suggestie gedaan om vooruitlopend op de verdere 

ontwikkeling en nieuwbouw van Hart010 het glas van de Coolse Poort bewust anders van kleur te laten zijn dan 

dat van de rest van het masterplan.  

 

Dat de borstwering ook transparant wordt past binnen de architectonische opzet maar hierbij wordt wel extra 

aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van meubilair en inrichting vanaf de straat. Verrommeling van het 

gevelbeeld moet worden tegengegaan. De commissie vraagt aandacht voor de zorgvuldige inpassing van de 

geheel glazen schermen rond de dakterrassen. Tenslotte wordt in de nadere uitwerking van het plan een 

nachtbeeld en reclameplan voor het gebouw gevraagd. 

 

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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4.4  Wollefoppenweg 41, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementenblokken 

Ontwerp:  Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00099 (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 drie appartementenblokken in het groengebied aan 

de Zevenhuizerplas. Het bouwplan bevindt zich langs het historische lint de Wollenfoppenweg, en wordt door een 

sloot van deze weg afgescheiden. Tussen het bouwplan en het lint wordt het parkeren opgelost, en uit het zicht 

gehouden door een talud met beplanting. Aan de andere zijde van het bouwplan loopt een wandelpad door het 

groene veld. 

 

Het bouwplan bestaat uit drie geknikte volumes, waarbij het meest oostelijke volume is afgeschuind. Dit 

afgeschuinde volume krijgt negen woonlagen, de andere volumes bestaan uit vier woonlagen. De woningen zijn 

zowel vanaf het parkeerveld als vanaf het wandelpad bereikbaar. De bergingen en de fietsenstalling worden half 

verdiept opgelost. 

 

De gevels hebben een opzet van een afwisseling van rode metselwerkbanden met een witte invulling en witte 

banden met een rode metselwerk invulling. Per gebouw is hierin een verdeling aangebracht die ter plaatse van de 

knik in de volumes in elkaar steken. De balkons op de kop van het hogere volume krijgen een driehoekige vorm. 

De balustrades van de balkons zijn ontworpen als donkere metalen hekwerken. De gevelopeningen van de 

woningen worden repeterend uitgevoerd en hebben een volledige verdiepingshoogte. De deels verdiepte plint is op 

de entreegebieden voorgesteld als een gesloten metselwerk gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

- 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. 

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

- 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.  

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

- 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 de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 opzet van drie losse gebouwen met een accent aan de zijde van het Metrostation 

goed passend is op de locatie. Ook is de keuze voor de kleuren en de materialen goed passend bij de bestaande 

bebouwing rondom de Zevenhuizerplas. De commissie is echter nog niet geheel overtuigd betreft de wijze waarop 

het gebouw aansluit op het maaiveld. Zij vraagt om in overleg met de ontwerpers van het omliggende landschap 

een reactie te geven op de volgende vragen en opmerkingen: 

 

- De parkeerplekken voor de auto’s nemen een groot deel van de buitenruimte in. In de afbeeldingen wordt dit 

parkeerveld minder zichtbaar door het toepassen van beplanting en het talud. De commissie benadrukt het 

belang om de auto’s uit het zicht te houden en ziet dit graag nader uitgewerkt in een volgende bespreking. 

- Doordat er is gekozen voor losse volumes in het groen is een zekere afstand tot de woningen vanaf de 

openbare ruimte goed denkbaar. Hoewel de criteria vragen om een open beganegrondgevel in woongebieden 

is een wat dichtere plint in dit geval passend. Bij de entrees aan de zijde van het parkeerveld ontstaan echter 

te sombere ruimtes doordat de entrees zeer laag zijn en verdiept liggen. Gevraagd wordt om deze entrees 

prettiger en genereuzer vorm te geven. 

- De commissie vraagt om in het ontwerp van de plint en de aansluiting op het maaiveld ook de elementen zoals 

de brievenbussen, de vuilopslag en de technische ruimtes mee te nemen. 

 

Daarnaast vraagt de commissie om de vormgeving van de gevelopeningen nog nader te bestuderen. De blokken 

ogen in de beelden wat somber, terwijl de ligging aan de Zevenhuizerplas juist vraagt om veel openheid en uitzicht 

over het water. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. Zij ziet een aangepast en verder uitgewerkt plan voor de genoemde onderdelen met 

belangstelling tegemoet.   
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4.5  Oleanderstraat 117 A, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming Bloemhofschool  

Ontwerp:  Maatschap Hofwegen en van Ommen Architecten 

Dossier:  OMC.21.02.00053 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 voorstel voor de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw aan de 

Oleanderstraat tot een woongebouw. Aan de voorzijde zijn de entreedeuren aangepast, waarbij is gekozen om de 

bovenste glasvlakken intact te houden en twee deuren toe te passen in de breedte van het kozijn. Daarbij wordt 

het bovenste deel van de deuren tevens in glas voorgesteld waardoor de bestaande raamverdeling zichtbaar blijft. 

In het dakvlak aan de voorzijde zijn de dakkapellen verkleind en worden deze met een uitkragende dakrand en een 

zinken kraal gedetailleerd.  

 

Aan de achterzijde zijn de voortuinen geminimaliseerd zodat er een grotere collectieve ruimte ontstaat. De galerij 

op de eerste verdieping is aangepast met een rechte balustrade, zodat een diepe galerij ontstaat die tevens 

gebruikt kan worden als buitenruimte in plaats van naar buiten kragende balkons. Het hekwerk wordt voorgesteld 

met een begroeiing van klimplanten. In de zolderverdieping zijn de loggia’s verkleind en worden op twee hoogtes 

dakramen geplaatst.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

omringende blokken. 

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

- 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. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat met name de aanpassingen aan de voorzijde van het gebouw een overtuigende 

reactie zijn op de opmerkingen uit het eerdere verslag. De entreedeuren hebben een fraaie vormgeving gekregen 

die op subtiele wijze in de bestaande gevel zijn ingepast. Daarnaast is door het terugbrengen van de oude poort en 

de muurtjes langs het voorplein een passende relatie met de openbare ruimte ontstaan. 

 

De commissie is nog niet geheel overtuigd van de ingrepen aan de achterzijde. Hoewel de opzet van de galerij met 

een rechte balustrade een rustiger beeld oplevert is de begroeiing van de balustrade niet passend. De commissie 

vraagt om hier een architectonische vormgeving te maken en doet de suggestie om de benodigde kolommen met 

een veranda te combineren. Daarnaast zorgen de dakvensters voor een onrustig beeld in het beeldbepalend 

dakvlak. De commissie vraagt om de balans tussen de loggia's en de vensters evenwichtiger te maken door de 

vensters minder breed te maken, waardoor langere lichtstraten in het dakvlak ontstaan. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde vragen en opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van 

passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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4.6  Vaandrigstraat 14, Kralingen Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw van voormalig badhuis voor Rudolf Steiner College 

Ontwerp:  ARCONIKO architecten 

Dossier:  OMC.20.11.00084 (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 

Naar aanleiding van de vraag van de commissie op 3 maart 2021 om het behoud van het badhuis De Akker te zien 

als een kans voor een bijzondere transformatie naar cultuurhuis voor de school en de buurt presenteert de 

architect een aangepast voorstel.  

 

De architect geeft aan dat het huidige pand wordt gezien als een cultuurhistorisch waardevol object, maar niet als 

zodanig zal worden aangemerkt in de parapluherziening, vanwege de slechte bouwkundig staat. Vanuit de oproep 

tot behoud wordt niet langer gedacht aan volledig vervangende nieuwbouw. Er wordt voorgesteld het pand te 

slopen en de huidige voorgevel te herbouwen met de vrijgekomen materialen en deze op te nemen in een nieuw 

rechthoekig volume dat past binnen de ruimtelijke bepalingen in het bestemmingsplan. De huidige scheefstand zal 

worden gecorrigeerd bij de herbouw.  

 

De gevelcompositie van het nieuwe volume komt voort uit de symmetrische opzet van de gevelcomponenten uit 

het badhuis en vormt samen een nieuw geheel. Net zoals de gevel van het bestande badhuis wordt de gevel van 

de nieuwbouw van metselwerk en komt in hetzelfde gevelvlak te liggen. 

 

De nieuwbouw zal zowel tegen het vooroorlogs naastgelegen schoolgebouw aangebouwd worden als het 

belendende woonblok. Het wordt middels een inspringend profiel visueel los gehouden van beide naastgelegen 

bouwwerken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier (cultuurhistorisch waardevol object) 

 

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. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 heeft met fascinatie geluisterd naar de interessante theoretische analyse waarbij oud en nieuw 

samenvloeien tot een nieuw geheel, zonder de identiteit van het bestaande badhuis te verliezen. Het levert een 

bijzonder en waardevolle nieuwe gevelcompositie op. Wel merkt zij op dat in de nieuwbouw de nadruk op het witte 

kader om het venster ligt en dat dit het totaal wat uit evenwicht brengt. Kies hier voor meer bescheidenheid, zodat 

de balans met het badhuis kan worden hersteld.  Daarnaast vraagt het samenbrengen van oud en nieuw om een 

uitwerking die het op alle vlakken ondersteunt en zich goed verhoudt tot de uitstraling, plastiek en ambacht van de 

gevel van het bestaande badhuis. De commissie vindt dat op dit vlak het metselwerk van de nieuwbouw nog 

onvoldoende aansluit op die van de gevel van het badhuis. Een zekere rijkheid, verfijning, geleding en plastiek mag 

worden aangebracht. Ook de kleur van het metselwerk speelt een rol in een juiste balans tussen de gevel van het 

badhuis en het totaal.  

 

Er wordt opgemerkt dat de nieuw te maken deur door zijn kleur en positie concurreert met de bestaande groene 

entreedeuren van het badhuis. De suggestie werd gedaan de nieuwe deur om de hoek te plaatsen, zodat ze niet 

tegelijk waarneembaar zijn. 

 

Het voorstel tot het geheel slopen van het badhuis en het opnieuw opbouwen van de gevel van het badhuis met 

behulp van de vrijgekomen materialen roept vragen op. De commissie vindt sloop te voorbarig. Zij wil sturen op het 

behoud van de gevel en deze te herstellen. Hiermee blijft de tand des tijds en de patina bestaan wat mede 

bepalend is voor de uitstraling van het badhuis. De commissie vreest bij herbouw dat het te rein wordt. 

 

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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4.7  Montessoriweg 1, Feijenoord (2e 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 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 naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 9 juni een aanpast voorstel voor 

de optopping van het OK-gebouw van het Ikazia Ziekenhuis. Het betreft een ander gevelvoorstel voor een 

meerlaagse optopping die overwegend gesloten is omdat er techniek in onder wordt gebracht. 

 

Omdat de optopping vanuit het draagvermogen van het bestaande gebouw uit een lichte constructie moet bestaan 

wordt vastgehouden aan het materiaal aluminium, maar is de indeling afgeleid van de bestaande onderliggende 

gevelopzet door het betonraster in de vorm van metalen ribben naar boven voort te zetten. De invulling tussen de 

ribben is ook van aluminium. In de gevel worden passend binnen het grid een aantal ventilatieroosters opgenomen. 

De kleur van het aluminium is afgestemd op de kleur van het beton. 

 

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 repetitie 

- 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 metselwerk (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. 
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- 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: 

- 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 heeft de vorige keer aangegeven dat het geen gemakkelijke opgave is om vanwege de uitbreiding 

aan techniek een meerlaagse, overwegend gesloten optopping te realiseren op het bestaande OK-gebouw. 

Doordat het Ikazia Ziekenhuis bestaat uit meerdere gebouwen met ieder hun eigen expressie 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 geeft aan dat er - in lijn met de gemaakte opmerkingen - een nieuw voorstel is gemaakt voor het 

gevelontwerp van de optopping, waarbij de gevelordening meer verwantschap heeft met het gebouw waarop het 

staat en de ribbenstructuur veel meer geleding geeft aan de optopping. Dit is een beloftevolle richting, maar vraagt 

nog om een nadere aanscherping. We hebben het de vorige keer gehad over het materiaal aluminium en de vraag 

of andere materialen niet een betere aansluiting op het bestaande kunnen maken, maar weten dat de 

materiaalkeuze voortkomt uit de noodzaak tot het toepassen van een licht materiaal. Wat opvalt is dat de 

detaillering meer hoort bij het beton zoals in het grid van het gebouw eronder en niet eigen is aan het materiaal 

aluminium. Daardoor is de hoofdthematiek wat ambivalent. De commissie vraagt zich af of vanuit de 

eigenschappen van het materiaal de verticale naad niet in het midden van de rib terecht moet komen. Daarnaast 

geeft zij ter verhoging van de expressie mee de horizontale lijnen van de opbouw een rol te laten spelen in de 

grafiek en vraagt zij de glansgraad van het aluminium af te stemmen op het beton van het gebouw.  

 

Bovenstaande opmerkingen zijn gericht op het versterken van de samenhang tussen het bestaande gebouw en de 

optopping en het vergroten van de expressie.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet graag een plan dat hier antwoord op 

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

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 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  Aanwijzingsverzoek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Adviesvraag op aanwijzing tot gemeentelijk monument van 66 objecten uit het  

project ‘aanwijzing gemeentelijke monumenten’ 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek tot aanwijzing van 66 objecten tot gemeentelijk monument. 

 

Toelichting  

Bureau Monumenten geeft aan waarom de selectie van 66 objecten voor het verzoek tot aanwijzing als 

gemeentelijk monument voorligt. In het kader van het Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP) zijn in 

het verleden circa 400 objecten geïnventariseerd en geselecteerd als gemeentelijk monument. Deze objecten 

dateren uit de periode tussen 1850 en 1965. Het aanwijzingsproces is echter gestopt rond 2006, waardoor voor 

circa 130 objecten van deze selectielijst de procedure nooit is doorlopen. Dit heeft een onevenwichtige 

monumentenlijst tot gevolg gehad en regelmatig is er onduidelijkheid over objecten die wel op die lijst staan, maar 

die formeel niet als monument zijn aangewezen. 

 

Met de vaststelling van de Erfgoedagenda in 2017 is het aanwijzingsproces hervat en worden er door het college 

ongeveer 20 objecten per jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Op basis van een Motie Versnelde 

toekomst voor Erfgoed in december 2019, heeft de gemeenteraad echter opgedragen de ontstane achterstand 

sneller in te halen en het restant van de selectielijst versneld in procedure te brengen. Daarom worden de objecten 

in twee tranches voorgedragen. Voor de eerste tranche van 42 objecten heeft het college van burgemeester & 

wethouders op 7 juli 2020 een eerste besluit genomen om deze voorlopig aan te wijzen gemeentelijk monument.  

 

De tweede tranche ligt nu voor. De commissie voor Welstand en Monumenten wordt gevraagd te adviseren over 

de monumentwaardigheid van de objecten op de selectielijst. De commissieleden met expertise op het gebied van 

cultuurhistorie en restauratie hebben ter voorbereiding op het advies van de commissie alle redengevende 

omschrijvingen bestudeerd en voorzien van commentaar. 

 

De opmerkingen op de redengevende omschrijvingen worden door Bureau Monumenten verwerkt in de periode na 

het advies van de commissie van 7 juli. In het najaar van 2021 verwachten we de gehele selectielijst van 130 

objecten de bestuurlijke procedure te hebben doorlopen. 

 

Overzichtslijst van de desbetreffende 66 objecten: 

1. Alcorplein 13 (Charlois) 

Voormalige Sint-Bonifatiuskerk, 1928-1929. 

2. Alcorstraat 12 (Charlois) 

Voormalige gereformeerde Elimkerk, 1925. 

3. Beijerlandselaan 125-127 (Feijenoord) 

Woningen met bedrijfsruimte, 1927. 

4. Brede Hilledijk 62-70 (Feijenoord) 

Voormalig bedrijfsgebouw met bovenwoningen, 1904. 

5. Brielselaan 1 (Charlois) 

Voormalig graansilocomplex ‘Maassilo’, 1910. 

6. Brielselaan 3-5 (Charlois) 

Metrostation Maashaven, 1960-1968. 

7. Brielselaan 7 (Charlois) 

Voormalige rijstpellerij Van Sillevoldt, 1915. 

8. Brielselaan 115 (Charlois) 

Meelfabriek ‘Meneba’, 1913. 

9. Burgemeester van Esstraat 51 (Pernis) 

Woonhuis met twee schuren, 1874. 

10. Courzandseweg 40 (Charlois) 

Voormalig feest- en ontspanningsgebouw ‘Courzand’, 1916-1917. 
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11. Delftweg 96 (Overschie) 

Vrijstaande villa, 1914. 

12. Delftweg 310-316 (Overschie) 

Complex van voormalig bierbrouwerij en timmermanswerkplaats, 1853.  

13. Eendrachtsweg 50 (Centrum) 

Voormalig kantoor Columeta met dienstwoning, 1881. 

14. Ellenhorst 2 (Charlois) 

Voormalige duplexwoningen in wederopbouwwijk De Horsten, 1950-1951. 

15. Grondherendijk 56 (Charlois) 

Woning, 1850. 

16. Havenstraat 15 (Delfshaven) 

Voormalige Rotterdamsche Bankvereeniging met bovenwoningen, 1917. 

17. Havenstraat 23 (Delfshaven) 

Voormalig stadsbijkantoor van de Twensche bank, 1916. 

18. Hillelaan 40 (Feijenoord) 

Metrostation Rijnhaven, 1960-1968. 

19. Kaatsbaan 12 (Charlois) 

Woonhuis, 1870. 

20. Kleiweg 441 (Hillegersberg-Schiebroek)  

Woonhuis, 1923.  

21. Kromme Zandweg 156-158 (Charlois) 

Voormalige boerderij Stee van Niemantsverdriet, ca.1880. 

22. Lange Hilleweg 256 (Feijenoord) 

Voormalig St. Franciscusklooster, 1927-1930. 

23. Maaskade 75-77 (Feijenoord) 

Complex met winkels, beneden- en bovenwoningen, ca. 1935-1937. 

24. Maaskade 79-81 (Feijenoord) 

Woonhuizen, ca. 1886-1888. 

25. Maaskade 83 (Feijenoord) 

Beneden- en bovenwoning, ca. 1881-1883.  

26. Maaskade 96 (Feijenoord) 

Hoekpand met pakhuizen en bovenwoningen, ca. 1885-1887. 

27. Maaskade 100-112 (Feijenoord) 

Beneden- en bovenwoningen, ca. 1895-1900. 

28. Mahlersingel 19 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Villa, 1961.  

29. Nassaukade 3 (Feijenoord)  

Resterend deel van laat 19e-eeuws fabrieksgebouw met vroeg 20e-eeuwse uitbreiding, 1891. 

30. Noordplein 277 (Noord) 

Transformatorhuisje, 1926. 

31. Noordschans 6 (Delfshaven) 

Wagenmakerij, 1892. 

32. Noordsingel 107-109 (Noord) 

Voormalige bewaarders- en directeurswoning van de Noordsingelgevangenis, 1870. 

33. Noordsingel 330 B (Noord) 

Transformatorhuis, 1907. 

34. Oude Binnenweg 129-133 (Centrum) 

Woonhuizen met winkelpuien, 1873. 

35. Overschiese Dorpsstraat 29 (Overschie) 

Woonhuis, 1905. 

36. Pastoriedijk 114 (Pernis) 

Woonhuis, 1896. 

37. Pastoriedijk 314-318 (Pernis) 

Woonhuizen, 1890. 
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38. Piekstraat 2, 24-40 (Feijenoord) 

Fabriekscomplex Hunter Douglas, 1920. 

39. Piet Heynstraat 6 (Delfshaven) 

Woonhuis, 1871. 

40. Pijnackerplein 49 (Noord) 

Transformatorhuis, 1923. 

41. Pretorialaan 141-147 (Feijenoord) 

Voormalig stoomgemaal, 1899. 

42. Prins Hendrikkade 150 (Feijenoord)  

Benedenwoning met vier bovenwoningen, 1900. 

43. Ring 21 (Pernis)  

Pastorie, 1882.  

44. Rosestraat 123 (Feijenoord) 

Voormalig stationsgebouw, 1904. 

45. Rotterdamse Rijweg 29 (Overschie) 

Voormalige kleuterschool, 1960. 

46. Schiedamse Vest 180 (Centrum) 

Oogziekenhuis, 1942-1948. 

47. Schielaan 3-5 (Overschie) 

Woonhuis, 1951. 

48. ‘s- Gravenzandseweg 265 (Hoek van Holland)  

Voormalig pension en restaurant Duin en Zee, 1903.  

49. Sikkelstraat 37 (Feijenoord) 

Brandspuithuisje, 1927. 

50. Sint-Jobsweg 3-5 (Delfshaven) 

Kantoorgebouw Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V.Z), 1916.  

51. Slinge 8 (Charlois) 

Verenigingsgebouw, 1960.  

52. Stieltjesstraat 6-8 (Feijenoord)  

Winkels met bovenwoningen, ca. 1891-1893.  

53. Straatweg 2 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Woonhuis, 1903. 

54. Straatweg 5-7 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Dubbele villa Suzanna en Adriana, 1919. 

55. Strevelsweg 672-764 (Feijenoord) 

Bedrijfsverzamelgebouw Zuidplein, 1957-1960. 

56. Sumatraweg 11-17 (Feijenoord) 

Eind negentiende-eeuwse rij woonwinkelhuizen aan het Deliplein, 1898. 

57. Thurledeweg 95 (Spaanse Polder) 

Voormalig kantoor van de Rijksverkeersinspectie, 1972. 

58. Tiendplein 9 (Centrum) 

Transformatorhuisje met klokkentoren, 1926. 

59. Van Goghlaan 5 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Rioolgemaal, 1936. 

60. Vestaplein 4 (Charlois) 

Gemeenschapsgebouw Heijplaat, 1914, 

61. Villapark 2-14 (Hillegersberg-Schiebroek) 

Woonhuizen, 1909. 

62. Vlaardingweg 62 (Spaanse Polder) 

Voormalig hoofdkantoor met distributiecentrum voor Ter Meulen Post, 1962-1969. 

63. Vondelingenweg 601 (Pernis) 

Kantoorgebouw Shell, 1954-1957. 

64. Vorkstraat 1-5 (Feijenoord)  

Scholencomplex voor Gewoon Lager Onderwijs en Uitgebreid Lager Onderwijs met gemeentelijk badhuis, 

1923-1926.  
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65. Zaandijkstraat 7 (Charlois)  

Toren van de Nederlands Hervormde Julianakerk, 1930. 

66. Zijpe 1, 2-19 (Charlois)  

Winkel- en woningcomplex, 1953-1954. 

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie onderschrijft de intentie van het college om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk 

monument en ondersteunt de voorgenomen aanwijzing met een positief advies voor 66 objecten. 

 

De commissie onderschrijft de monumentwaardigheid van 66 van de geselecteerde objecten. Ze zijn alle vanwege 

hun afzonderlijk beschreven, gebouwspecifieke karakteristieken van betekenis en illustratief voor de identiteit van 

Rotterdam. Alle verschillende types laten een heel mooie doorsnede zien van de historische gelaagdheid die de 

stad rijk is: van industriële, religieuze en onderwijs gebouwen tot heel bijzondere woonhuizen en gebouwen met 

bijzondere functies uit verschillende perioden in de geschiedenis van de stad. Tegelijkertijd was de commissie bij 

het lezen meerdere keren verrast dat een aantal gebouwen nog niet aangewezen was. Zij denkt ook dat er nog 

meer is om aan te wijzen en maakt van deze gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer onderzoek en 

inventarisatie hierna en het ook systematisch aan te pakken. Wat zijn nog meer potentiële gebouwen die in 

aanmerking komen of gebouwen die van betekenis zijn maar vogelvrij zijn en daardoor in gevaar komen? Zonder 

bescherming kunnen betekenisvolle objecten zomaar verdwijnen. Is het mogelijk om naast een volgende 

inventarisatie een kaart te maken van aanwezige en mogelijk toekomstige monumenten, aanwezige 

cultuurhistorische verkenningen alsmede van gebouwen die van betekenis zijn voor de wijk en de stad? 

Monumenten betekenen ten slotte geen restrictie maar de uitnodiging tot voortgezet leven en daarmee de 

continuïteit van de identiteit van de stad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


