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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

21 JULI 2021 
 

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

en Monumenten op 21 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, Roos (gedeeltelijk), Ruitenbeek 

 

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 11:30 

 

3.1  Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (20 min) 11:30 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.20.12.00041 (conceptaanvraag) 

 

3.2 Nabij Kratonkade 1, Delfshaven (3e commissiebespreking) (20 min) 11:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woongebouw SAWA – Ontwikkeling Lloydpier Blok F 

 Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

 Dossier:   OMV.20.12.00567 

 

3.3  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 592, Overschie (2e commissiebespreking) (20 min) 12:10 

 Omschrijving:  Park 16 Hoven ‘Reijsendaal’; Nieuwbouw 85 woningen in 2 appartementenblokken  

en 76 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   Orange Architects B.V. & Geurst & Schulze Architekten B.V. 

 Dossier:   OLO 5439443 (conceptaanvraag) 

 

3.4  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 12:30 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

 Ontwerp:   Studioschaeffer B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00085 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (30 min) 

 

3.5  Grote Kreek 6, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (20 min) 13:20 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw zorgcomplex (Leger des Heils) 

 Ontwerp:   UC Architects B.V. 

 Dossier:   OMC.21.05.00040 (conceptaanvraag)  

 

3.6  Hoofdweg 258, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00051 (conceptaanvraag)  
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3.7  Coolsingel 65, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Transformatie Holbeinhuis 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMC.21.06.00066 (conceptaanvraag)  

 

3.8  Polslandstraat 117 A, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Mijnkintbuurt 1&2: nieuwbouw 88 woningen 

 Ontwerp:   INBO B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00104 (conceptaanvraag) 

 

3.9  Olympiaweg 395, Feijenoord (gemeentelijk monument) (1e commissiebespreking) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  Olympia College: verduurzamen gevel en nieuwe entree 

 Ontwerp:   WDJARCHITECTEN & Spring architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00036 (conceptaanvraag)  

 

3.10  Rochussenstraat 125, Centrum (4e commissiebespreking) (10 min) 15:00 

Omschrijving: Wijziging bouwplan Nieuw Hoboken Fase II – Saftlevenhof 

Ontwerp:   V8 architects B.V. 

Dossier:   OMV.20.07.00378  
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Plannen die tijdens de vergadering in het interne overleg vanuit het secretariaat zijn voorgelegd aan de 

commissie: 

 

 

2.7  Mathenesserlaan 204-208 (OMV.20.12.00541)  

 

Inleidend 

Commissielid Eilander trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, vanwege zijn 

betrokkenheid bij de planvorming.  

 

Omschrijving  

Er is een planaanpassing gekomen op de verleende vergunning voor het kantoorpand aan de Mathenesserlaan dat 

wordt herbestemd naar wonen. Het betreft de hoekerkers aan het binnengebied die overhoeks moeten worden 

voorzien van niet doorzichtig glas. Dit komt voort uit een gesprek met de buren, waarin zij hebben aangegeven dat 

de afstand van hun erfafscheiding tot de glazen hoek van de erker minder dan 2 meter betreft, terwijl vanuit bouw- 

en regelgeving het niet is toegestaan binnen 2 meter van de erfgrens zicht te hebben op belendend kavel. De 

architect is bij zijn planvoorstel uitgegaan van de kadastrale gegevens waarin de minimale afstand van 2 meter tot 

de erfgrens wordt gehaald. Hier is echter sprake van de situatie waarbij de kavelgrens niet overeenkomt met de 

positie van de bestaande erfafscheiding. De erfafscheiding is voorbij de kavelgrens geplaatst. 

 

Reactie  

De commissie geeft de voorkeur aan het ontwerp zoals het is vergund en de erker transparant te houden. Zij doet 

de oproep het gesprek nog een keer te voeren met de buren. Mocht het niet leiden tot een overeenstemming dan 

geeft de commissie als collegiaal advies mee om figuratief glas boven gematteerd glas te kiezen. Hiermee wordt 

voldaan aan geen direct doorzicht en komt het in vormgeving toch redelijk overeen met het doorzichtige glas. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 

 

 

2.8 Maaskade 125 (OMV.21.06.00112)  

 

Inleidend 

Commissielid Eilander trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, vanwege zijn 

betrokkenheid bij de planvorming.  

 

Omschrijving 

De aanvraag is een wijziging op de bestaande omgevingsvergunning van 2017 (OMV.17.03.00111) voor de 

nieuwbouw van woningen boven twee van de bestaande kelders van het Hulstkampgebouw waar de commissie 

positief op heeft geadviseerd. In de vergunde aanvraag komen de bergingen en het parkeren voor de te maken 

woningen in twee bestaande kelders. Er blijken constructieve ingrepen nodig te zijn om de kelders toekomst gericht 

te maken. Omdat het Hulstkampgebouw is beschermd als rijksmonument wordt het ontwerpvoorstel voorgelegd 

aan de commissie.  

 

Er is sprake van optrekkend vocht in beide kelders. Een bouwtechnisch onderzoek geeft aan dat de niet 

oorspronkelijk betonnen afwerklaag op de keldervloer vervangen moet worden om dit op te lossen. Het voorstel is 

om op de historische keldervloer een nieuwe betonnen vloer aan te brengen en deze te koppelen aan de nieuwe 

hijpalen om opwaartse krachten op te vangen. De bestaande kelderwanden worden voorzien van een nieuwe 

betonnen afwerklaag. Hiermee wordt de kelder waterdicht bak.  

 
Vanwege een vermoeden dat de veiligheid van de staalconstructie onvoldoende is, is voor inspectie de niet 

oorspronkelijke cementgebonden afwerking op de gietijzeren kolommen en liggers verwijderd. Een 

onderzoeksbureau heeft bevestigd dat de hoofdliggers inderdaad onvoldoende draagkrachtig zijn. Voor beide 

kelders moeten deze vervangen worden.  Er wordt voorgesteld deze in een afwijkende maat te maken om meteen 
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de doorrijdhoogte van de toekomstig parkeerkelder te kunnen vergroten. De kolommen en de kleinere liggers 

(onderdeel troggewelf) zijn constructief wel veilig en kunnen volstaan met herstel en blijven nadien in het zicht.  

 

Reactie 

Het is voor de commissie duidelijk dat de ingrepen technisch nodig zijn om de levensduur van het monument te 

verlengen en zij vindt het principevoorstel overtuigend. Het is overigens positief dat de noodzakelijke ingreep leidt 

tot winst voor de beeldwaarden door de latere afwerking van de gietijzeren kolommen te verwijderen. De 

commissie kan meegaan in het voorstel de liggers voor de toekomstige parkeerkelder in een andere maat uit te 

voeren om de doorrijdhoogte te kunnen vergroten. De gedachte om dit ook te doen bij de naastgelegen kelder 

waar de bergingen van de te maken woningen komen wordt vanuit praktisch oogpunt begrepen. Echter vanuit het 

behoud van de monumentwaarden wordt, als dit constructief mogelijk is, meegeven het origineel ontwerp aan te 

houden. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er in voldoende mate rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van 

het rijksmonument. De commissie adviseert het bestuur daarom positief ten aanzien van het afgeven van de 

omgevingsvergunning. 
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3.1  Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.20.12.00041 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte conceptaanvraag getoetst aan redelijke 

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel voor de transformatie van het kantoorgebouw De Ster naar 

een appartementengebouw met een commerciële plint, in navolging van de reactie van de commissie in het 

verslag van 17 februari 2021. De horizontale banden die rondom de bestaande gevel worden aangebracht hebben 

een rustiger ritme gekregen met minder verspringingen per verdieping, waarbij de bovenste laag nog een aantal 

uitkragingen heeft. Waar de banden dicht op de gevel zitten worden franse balkons toegepast, waar de banden 

breder worden ontstaan er balkons. 

 

De kleur van het aluminium is aangepast, en heeft een mattere en minder felle kleur gekregen. Ook is er voor één 

type profilering in de plaat gekozen in plaats van verschillende profileringen en perforaties. Het aluminium wordt 

tevens doorgetrokken aan de onderzijde van de banden. Voor de plint wordt nog onderzocht of er aluminium 

composiet platen met een achterconstructie of betonpanelen zullen worden toegepast. Op de dichte hoek ter 

plaatse van het vluchttrappenhuis wordt een vlakke beplating over twee lagen voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- 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.  

- 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. 

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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 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). 

- 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. 

- 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 verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het voorstel een krachtigere expressie heeft gekregen doordat er een rustigere en 

duidelijkere hoofdvorm is ontstaan. De commissie kan op hoofdlijnen instemmen met het voorstel voor de 

transformatie van het kantoorgebouw naar een appartementencomplex en geeft de volgende vragen en 

opmerkingen mee voor de verdere uitwerking van het bouwplan: 

 

- De commissie kan instemmen met de uitkragingen in de top van het gebouw, deze zullen echter de 

ondergelegen woningen niet te veel moeten overschaduwen. 

- De commissie mist nog het gevoel van een woongebouw. De commissie vraagt om nog een verfijning ten 

behoeve van de woonkwaliteit aan te brengen. Ook uit zij haar zorgen dat er door het gladde en steriele 

gevelmateriaal een storende akoestiek kan ontstaan. 

- De dichte hoek ter plaatse van het vluchttrappenhuis heeft een te vlakke en gesloten afwerking. De commissie 

vraagt om hier meer verfijning of openingen aan te brengen. 

- Hoewel de gevelbanden een mattere en minder felle kleur hebben gekregen is het effect van de kleur en de 

glans op de schaal van het hele gebouw nog lastig te beoordelen. De commissie vraagt om in een later 

stadium een proefopstelling op locatie ter beoordeling voor te leggen. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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3.2  Nabij Kratonkade 1, Delfshaven (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw SAWA – Ontwikkeling Lloydpier Blok F 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OMV.20.12.00567 (voorheen conceptaanvraag OLO 5011251) 

 

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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een aangepast en uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van het appartementengebouw 

op de Lloydpier, en reageert op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 13 mei 2020. De architect 

gaat dieper in op het gebruik van hout, waarbij gekozen is voor een vurenhouten buitenschil en een donkerdere 

houtsoort voor de terugliggende gevel en een aantal vlakken in de plint. Het hout zal niet worden voorvergrijsd. De 

balkons worden in beton met en houtmotief voorgesteld, de hekwerken in glas en op andere delen in strekmetaal. 

 

De plint van het gebouw is wat verhoogd, en de hoogte van de plint aan de Lloydstraat is afgestemd op de plint 

van het tegenovergelegen schoolgebouw. Aan deze zijde is gekozen voor een gladdere gevel. Aan de zijde 

tegenover het mediagebouw zijn de balkons ingekort. De trap aan de andere kant van het gebouw is verder 

teruggelegd, waarbij wordt aangegeven dat een hekwerk om de trap afsluitbaar te maken nog aan de aanvraag zal 

worden toegevoegd.  

 

De architect geeft aan dat de straat tussen het gebouw en het monumentale Kuehne en Nagel Gebouw bij 

voorkeur met groen wordt ingericht, maar hiervoor afhankelijk is van de gemeente. Hier is gekozen om de 

achterliggende mobiliteitshub af te schermen met een open gevel van gaas en voorzieningen voor klimplaten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Uit het verslag van 1 april 2020 en 13 mei 2020: 

De commissie geeft aan dat de locatie is gelegen in een gebied waarvoor een welstandparagraaf is vastgesteld 

met specifieke welstandscriteria voor het voormalige havengebied. Door de bijzondere ligging op het scharnierpunt 

op de pier en de keuze om vanwege duurzaamheidsaspecten een houten gebouw te maken, zijn de geldende 

welstandscriteria uit de welstandsparagraaf niet toereikend om het plan te kunnen beoordelen. Om die reden zal 

de commissie bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voorstellen om de Uitgangspunten 

van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing 

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

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen van de commissie op overtuigende wijze zijn opgepakt. De 

commissie begrijpt de keuze om aan de Lloydstraat een vlakkere gevel te maken, in contrast met de expressieve 

gevel aan de andere zijden. Er is voldoende rekening gehouden met het smalle straatprofiel aan de Kratonkade 

doordat de naar buiten kragende delen hier zijn ingekort. Daarnaast heeft de commissie nu een helder beeld van 
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de plint rondom het gehele gebouw. De commissie heeft echter nog wel een aantal vragen en opmerkingen, zie zij 

graag beantwoord en verwerkt ziet in het voorstel om tot een positief welstandsadvies te kunnen komen: 

 

- De commissie kan nog niet instemmen met de vormgeving van de gevel tegenover het Kuehne en Nagel 

Gebouw. De commissie vraagt om een robuuster ontwerp dat meer onderdeel wordt van de vormgeving van 

de plint van het gehele bouwplan. De nu getoonde opzet met begroeid gaaswerk is te veel afhankelijk van een 

groen totaalconcept van het aanliggende straatje terwijl over de inrichting daarvan nu geen zekerheid kan 

worden gegeven. 

- De commissie ziet graag dat het strekmetaal voor de balkons de transparantie krijgt zoals gesuggereerd wordt 

in de impressies. 

- De commissie ziet graag een onderhoudsplan voor de houten gevel en het groen toegevoegd aan de aanvraag 

omgevingsvergunning. Voorkomen moet worden dat veroudering, de grote hoeveelheden beplanting en 

weersinvloeden het aanzicht van de gevel op termijn te veel verslechteren. 

- De vormgeving van het hekwerk voor de trap moet nog worden toegevoegd aan de aanvraag 

omgevingsvergunning en is onderwerp van nadere welstandstoetsing. 

 

Conclusie 

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

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

opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
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3.3  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 592, Overschie (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Park 16 Hoven ‘Reijsendaal’; Nieuwbouw 85 woningen in 2 appartementenblokken  

en 76 eengezinswoningen 

Ontwerp:  Orange Architects B.V. & Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OLO 5439443 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte conceptaanvraag getoetst aan redelijke 

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architecten presenteren gezamenlijk het verder uitgewerkte voorstel voor de bouw van een aantal 

gegroepeerde grondgebonden woningen een appartementengebouw in de nieuwbouwwijk Park 16Hoven, als 

reactie op de opmerkingen uit het verslag van 28 oktober 2020. Aangegeven wordt dat de situering van de 

woningen van de twee verschillende architectenbureaus onveranderd is gebleven, en dat er is gezocht naar een 

samenhang tussen de blokken in de kleuren en materialen van de gevels en de kappen. 

 

De grondgebonden woningen krijgen een gevel in metselwerk in aardse tinten die bij de verschillende woningen 

wat in kleur verschillen, met dakpannen die in kleur aansluiten bij het metselwerk. De woningen krijgen houten 

kozijnen in een lichte kleur. De woningen van Orange Architects krijgen op de begane grond een kader rondom de 

gevelopeningen. De woningen van Geurst & Schulze Architekten worden gekenmerkt door verschillende 

kaprichtingen met grote dakkapellen. In het ontwerp zijn de noklijnen meer aan elkaar gesloten om de 

afleesbaarheid van de verschillende woningen binnen de woonblokken minder zichtbaar te maken. De woningen 

die in de lijn van de aanrijroute liggen krijgen een symmetrische opzet met grote erkers aan de voorzijde. 

 

Het appartementenblok van Orange Architects krijgt een gevel in lichter metselwerk met horizontale banden waar 

het metselwerk een reliëf krijgt, met terrassen op de hoek. Het appartementenblok van Geurst & Schulze 

Architekten heeft een terras op de erkers aan de voorzijde, het parkeren wordt onder twee uitbouwen aan de 

zijgevels opgelost.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante criteria 

- De positie en de architectonische uitstraling van de bebouwing moeten het chique en groene karakter van 

Park Zestienhoven ondersteunen. 

- Gebouwen en bouwwerken zijn ontworpen met aandacht voor hun relatie tot de openbare ruimte. 

- De architectuur is ‘van deze tijd’. 

- Gebouwen hebben een menselijk maat en schaal en een representatief karakter. 

- Gebouwen drukken de behoefte aan individuele woonwensen en expressie uit, zonder dat het geheel in 

losse fragmenten uiteenvalt. 

- Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen het ontwerpconcept. 

- Materialisatie, detaillering en kleurgebruik zijn zodanig toegepast dat veroudering en weertype geen 

negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, 

werking van zonlicht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van 

materialen die bij veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- PVC regenpijpen aan de openbare zijde van het gebouw zijn niet toegestaan. 

- Alle bebouwing heeft een representatief karakter. 

- Laanvilla’s zijn zo op de kavels gepositioneerd dat er voldoende doorzichten zijn naar het achterliggend 

gebied; ze vormen nooit een aaneengesloten wand. 

- Laanvilla’s hebben een statige en robuuste uitstraling. Ze zijn fors van volume. 
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- Een laanvilla heeft een duidelijke hoofdvorm met een duidelijke gevelopbouw. De villa oogt als één woning 

met een plat dak of een kap. 

- Aanbouwen, uitbouwen en dakkapellen zijn alleen toegestaan als ze ondergeschikt zijn aan en in 

samenhang zijn met het hoofdgebouw. 

- De entrees van de verschillende woningen in een laanvilla moeten zo zijn gepositioneerd en vormgegeven 

dat ze niet leiden tot telbaarheid van de woningen in een laanvilla. 

- Laanvilla’s zijn op de Van der Duijn van Maasdamweg georiënteerd. Voorgevels zijn open van karakter. 

- Tussen de laanvilla’s bestaat samenhang, die wordt verkregen door afstemming van materiaal- en 

kleurgebruik en herhaling van architectonische elementen. 

- Binnen het ensemble heeft elke laanvilla heeft een eigen identiteit en is als zodanig herkenbaar. 

- De erfafscheiding wordt zo min mogelijk onderbroken door paden en inritten. 

- De parklaanvilla’s zijn als architectonische eenheid herkenbaar. 

- De detaillering, het materiaal- en het kleurgebruik van de bebouwing moeten de representatieve uitstraling 

van de gebouwen versterken. 

- Alle bebouwing bestaat uit baksteen; de kleur van de baksteen moet worden gekozen uit een kleurenpalet, 

dat bestaat uit de kleuren rood, bruin en antraciet. 

- Ramen zijn verticaal van vorm en niet hoger dan 1 verdieping. Toepassing van kunststof kozijnen is niet 

toegestaan; kozijnen dienen van (hard)hout te zijn. Voor schuine daken geldt dat deze met keramische 

pannen bedekt moeten zijn. 

-    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. 

 

Reactie van de commissie op de verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het eerdere verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

voorstel. Doordat de bouwplannen in kleuren, materialen en verschijningsvorm beter op elkaar zijn afgestemd 

ontstaat er een passend en samenhangend geheel en ziet de commissie niet de noodzaak om een andere 

onderverdeling van de kavels te maken. De commissie vraagt om een zorgvuldige uitwerking en detaillering van de 

plannen. Daarbij wordt extra aandacht gevraagd voor de vormgeving en positionering van de dilataties in het 

metselwerk, zodat het monolithische karakter van de woningen overeind blijft. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde aandachtspunt. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. De commissie 

mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan 

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.4  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

Ontwerp:  Studioschaeffer B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00085 (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 woongebouw op de kelder van een te slopen villa 

aan het historische lint. Het volume volgt de contouren van de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, waarbij 

in het midden van het gebouw een smalle strook wordt weggelaten voor de daglichttoetreding in de woningen. Aan 

de voorzijde worden in een hoger volume gestapelde appartementen voorgesteld, aan de achterzijde worden vijf 

grondgebonden woningen gesitueerd.  

 

De woningen aan de begane grond krijgen allen een kleine tuin met een onderverdeling in schuine lijnen over de 

kavel. Aangegeven wordt dat in de impressies de tuinen te hoog zijn weergegeven, en dat de tuinen dieper zullen 

komen te liggen door het landschap uit te graven. Aan het lint is een gemeenschappelijke tuin gesitueerd, en het 

parkeren en de bergingen worden aan de achterzijde van de kavel opgelost. 

 

De gevels hebben een opzet van horizontale gevelopeningen aan de voorzijde, en verticale opening aan de 

achterzijde. Op de verdiepingen worden loggia’s en terrassen toegepast. De gevels hebben een materialisering 

van licht metselwerk met per woning een ander metselverband, met een invulling van donkergrijze kozijnen en 

houten lamellen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

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

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  

- 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.   
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 zij nog niet overtuigd is van het voorstel, en geeft aan dat er voor de specifieke locatie 

geen overtuigende inpassing van een woongebouw is gevonden. Het plan toont nog niet aan dat de grote 

hoeveelheid woningen passend is op de enkele kavel. De commissie vraagt om nog eens kritisch te kijken naar het 

laadvermogen van de locatie.  

 

Doordat de impressies en tekeningen nog geen eenduidig beeld geven is de inrichting van het kavel lastig te 

beoordelen. De situatietekening toont een ingewikkeld patroon van voortuinen en collectieve elementen, wat bij de 

inrichting van de kavel een zeer rommelig beeld zal geven en het landschappelijke karakter van het historische lint 

teniet zal doen. Daarnaast geeft de commissie aan dat het uitgraven van de tuinen problematisch kan zijn op een 

locatie met een relatief natte grond. 

 

De commissie vraagt de architect om een stap terug te doen in het ontwerpproces en tot een betere verdeling 

tussen de private en de collectieve onderdelen in het landschap en het bouwplan te komen. Vanuit daar kan 

worden bepaald waar de entrees en andere ruimtes worden gesitueerd, zodat duidelijk wordt waar men het 

gebouw binnenkomt en welke typen woningen worden gekozen. De architectonische expressie van het gebouw zal 

hierbij onderwerp van nadere welstandstoetsing zijn. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur worden afgegeven. 
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3.5  Grote Kreek 6, IJsselmonde (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw zorgcomplex (Leger des Heils) 

Ontwerp:  UC Architects B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00040 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw betreft een haakvormig volume 

met daarin 88 woonunits voor dak- en thuislozen met een psychische achtergrond. De omgeving wordt gekenmerkt 

door stempel- en strokenbouw. Om daarop aan te sluiten ligt het deel evenwijdig aan de Grote Kreek iets terug ten 

opzichte van het deel haaks erop en komt er een opengewerkt tussenlid, zodat het gelezen kan worden als twee 

gebouwdelen. De hoofdentree ligt aan het binnengebied in de oksel van de haak en een secundaire entree komt in 

het deel evenwijdig aan de Grote Kreek. De woonunits worden via een galerij aan het binnengebied ontsloten.   

 

Het geheel wordt gebouwd in een modulair CLT bouwsysteem en krijgt aan de straat een gelaagde gevel 

bestaande uit een metaalplaat met ervoor verticale houten latten en horizontale metalen regels. De buitenruimte 

betreft een frans balkon. Aan het binnengebied wordt hetzelfde principe gehanteerd, maar wordt de eerste laag 

een witte volkernplaat en volgt de tweede laag als balustrade van de galerij. Het binnengebied wordt met groen 

ingericht en aan de buitenzijde komt voor een deel een lage groene afscheiding. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie heeft waardering voor de ambitie wat zich toont in een verfijnd ontwerp. Zij vraagt vanuit de 

landschappelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten van stempel- en strokenbouw wel nader onderzoek naar 

de inrichting van het groen en hoe de delen van het haakvormige volume afzonderlijk afleesbaar zijn.  

 

Met betrekking tot de inpassing in de context vraagt de commissie vooral om een passende en evenwichtig 

landschapsplan waarin de positie van het gebouw ten opzichte van de Grote Kreek en de omringende groene 

ruimte wordt verbeterd. Het nu voorliggende voorstel is te fragmentarisch omdat hierin een heldere lijn ontbreekt. 

Zij is vanuit dat perspectief niet overtuigd van het incidenteel inzetten van de haag en ook de ligging van de hoek 

nabij de Grote Kreek is nog krap en kwetsbaar. Ook is het onduidelijk of de bestaande bomenrij in de toekomst 

onderdeel van het openbare gebied of van de tuin wordt.  

 

Voor het gebouw vraagt de commissie om meer dan enkel de voorgestelde verschoven positie van de twee delen 

van het haakvormig volume. Zij doet de suggestie om de entreehal die via het binnengebied wordt bereikt ook een 

extra ingang aan de buitenzijde te geven en deze bijvoorbeeld zichtbaar te maken door een glazen intermediair, 

zodat het gebouw als haaks op elkaar staande stroken gelezen kan worden. Het toevoegen van een entree aan de 

straatzijde kan tegelijkertijd de inrichting van de hoek bij de Grote Kreek verhelderen.   

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.6  Hoofdweg 258, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00051 (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 woontoren, de transformatie van twee 

kantoorschijven tot een gesloten woonblok en de transformatie en uitbreiding van een bestaande woning aan de 

Hoofdweg. De bestaande woning, met een hoge cultuurhistorische waarde voor het gebied, krijgt een 

horecafunctie waarbij de buitenzijde intact blijft en aan de achterzijde een glazen kas met een dichte kopgevel 

wordt toegevoegd. 

 

Achter de woning wordt een hoge woontoren met een bamboe houten gevel voorgesteld, die is opgebouwd uit 

veertien woonlagen en een powernest als bekroning. De toren heeft een plint van gewassen beton. De 

gevelopeningen zijn in een grid aangebracht, met rondom uitkragende en verspringende balkons met een glazen 

balustrade. Het powernest loopt met een schuine gevel door in de gevel van de toren, waarbij de schoepen van het 

powernest deels in de gevel doorlopen. 

 

De bestaande kantoorschijven met tussenliggende parkeerplekken worden getransformeerd tot een gesloten 

bouwblok, door de bestaande kantoren op te hogen en te verbinden met een iets terugliggend woonvolume en een 

dubbele parkeergarage met een daktuin. De bestaande kantoren krijgen een nieuwe gevel van keramische tegels 

en balkons, de nieuwe invulling wordt voorgesteld met een bamboe houten gevel en een glazen plint.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur)  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering ondersteunen het beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal materiaalsoorten 

blijft beperkt). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 zij de zoektocht naar de verstedelijking van de ruimte aan de Hoofdweg ondersteunt, 

en dat er een mooie kans ontstaat om zowel de bebouwing als de openbare ruimte hier krachtiger te maken. De 

commissie waardeert de keuze om de cultuurhistorisch waardevolle woning te behouden en onderdeel te laten 

worden van het bouwplan. Ook het oplossen van de parkeerplekken binnen de bebouwing komt de plek zeer ten 

goede. 

 

De commissie kan echter nog niet instemmen met de wijze waarop de drie verschillende bouwplannen zijn 

vormgegeven, en geeft aan dat deze bij elkaar nog geen overtuigend geheel vormen. De commissie geeft aan dat 

door de grote schaalverschillen het creëren van drie verschillende gebouwen minder aannemelijk lijkt dan de keuze 

voor een ensemble, maar dat hier een heldere en overtuigende keuze in moet worden gemaakt. 

 

De commissie onderstreept het belang van de bestaande woning binnen het ensemble en vraagt of deze meer het 

zwaartepunt binnen het bouwplan kan gaan vormen. In de getoonde beelden overschreeuwt de toren in massa, in 

kleur en in expressie de bestaande woning, terwijl deze een terughoudend decor zou moeten vormen die de 

vrijstaande woning tot haar recht laat komen. Ook de toevoeging van de kas ontkracht op deze manier het aanzicht 

van de woning op deze locatie, en de kas is onvoldoende als bijgebouw van de woning herkenbaar. 

 

Met de transformatie van de twee kantoorschijven tot één gebouw is nog geen passende verschijningsvorm 

gevonden die aansluit op de situering langs de Hoofdweg en op de ambities om de locatie te verstedelijken. 

Doordat het nieuwe deel tussen de bestaande koppen is teruggelegd en anders is gematerialiseerd ontstaat er een 

monumentale symmetrie en een gefragmenteerde verschijning die hier niet passend is. De situatie vraagt om een 

langsgevel te ontwerpen met een stadse allure aan de brede en drukke weg. De hoeken van het blok vragen 

daarin omwille van de grote zichtbaarheid extra aandacht en verfijning. De andere zijde die aan het woongebied 

grenst zou juist een zachtere vormgeving kunnen krijgen. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.7  Coolsingel 65, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Holbeinhuis 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMC.21.06.00066 (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 aanpassingen aan het Holbeinhuis. Het gebouw is een kroonjuweel in het oeuvre van 

Kraaijvanger dat rijk is gedetailleerd. Helaas zijn er meerdere aanpassingen en interventies gedaan, waardoor de 

afwerking van het interieur en ook het bijzondere trappenhuis van het voormalige restaurant er niet meer zijn. Het 

huidige voorstel gaat niet uit van herstel van het trappenhuis, maar wel op eigentijdse wijze het terugbrengen van 

de verticale ruimtelijkheid en een nieuwe route door het gebouw om een verbinding met de Lijnbaan te maken. 

Daarnaast komt er aan de achterzijde op het lagere deel van het bestaande gebouw een dakterras en wordt de 

achtergevel ontdaan van graffiti en een deel van de pui te vervangen door glazen u-profielen.  

 

Het gevelontwerp is door aanpassingen op de begane grond en de lagere zijvleugel wat verrommeld. Er wordt 

voorgesteld dit deel op te schonen door de niet authentieke vlakverdeling van de puien te verwijderen, algemeen 

onderhoud te verrichten en de kozijnen op de verdiepingen te vervangen door kozijnen zonder onderverdeling. 

Hiermee vervalt op de verdieping de borstwering. Voor de kleur van het kozijn zijn twee voorstellen. Het eerste 

gaat uit van een kleur gelijk aan bestaand en het tweede van een donkere tint. Voor de plint van de lagere 

zijvleugel wordt voorgesteld een middenkolom terug te brengen.  

 

Voor de kroonlijst wordt voorgesteld deze te reinigen, verlichting aan te brengen en extra lamellen in te voegen 

voor meer zonwering.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

De commissie is blij dat er aandacht uitgaat naar dit beeldbepalende gebouw. Zij is positief over het opschonen 

van de plintgevel door de later aangebrachte indifferente vlakverdeling van de puien te vervangen naar 

oorspronkelijk ontwerp. Dit komt de allure en helderheid van het oorspronkelijk ontwerp ten goede. Het in de 

zijvleugel terugbrengen van een middenkolom, analoog aan het oorspronkelijke ontwerp, wordt ondersteund. De 

voorgestelde kleurstelling van de puien en kozijnen komt echter op de beelden hard en modieus over. De 

commissie doet de oproep tot een kleuronderzoek om de sfeer van de jaren ‘60 te behouden. 

 

De ambitie om met de gebruiker in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe de openheid en de relatie met de straat 

vanuit het interieur en de plint is te versterken wordt toegejuicht. Het kan het ooit genereuze gebaar naar de 

Coolsingel herstellen. 

 

De commissie begrijpt de behoefte aan meer openheid van de vensters op de verdiepingen, maar is niet positief 

over het laten vervallen van het kalf in het kozijn. Deze speelt volgens haar een rol in de geleding en verfijning van 

de gevel. Zij kan dus meegaan in het vervangen van het paneel door helder glas als de vlakverdeling van het 

kozijn behouden blijft.  

 

Het toevoegen van lamellen en het aanbrengen van verlichting in de kroonlijst is goed voorstelbaar. Aandachtspunt 

is de schaduwwerking en het nachtbeeld. De commissie wil in een nadere uitwerking hiervan overtuigd worden. 

 

Conclusie 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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3.8  Polslandstraat 117 A, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Mijnkintbuurt 1&2: nieuwbouw 88 woningen 

Ontwerp:  INBO B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00104 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot vervangende nieuwbouw voor vier stroken van portiekwoningen. Hiervoor 

in de plaats komen twee semi-gesloten bouwblokken met gebouwde tuinmuren. Voor de inrichting van het 

binnengebied wordt gedacht aan een collectieve tuin en rondom relatief kleine privétuinen of het geheel uitgeven 

als privétuin. De levendigheid aan de straat wordt versterkt door vaste zitelementen tegen de gevel.  

 

De ontwerpuitgangspunten zijn het versterken van het groen en een nieuwbouw die zich voegt naar de omliggende 

bebouwing. De bouwhoogte varieert per straat en ieder bouwdeel krijgt een afgeknotte kap. De architectuur is een 

eigentijdse interpretatie van wat er in de buurt aanwezig is. Kenmerkend is een driedeling van de gevel en 

hoekaccenten in de vorm van erkers. Verder wordt er textuur aangebracht in het metselwerk. 

 

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). 

- 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. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 is positief over het voorstel. Het is een overtuigende configuratie van twee bouwblokken. De hoge 

opengewerkte tuinmuren verbinden de bouwdelen binnen het bouwblok tot een geheel. De verzorgde architectuur 

met een rijke geleding van de gevel voegt zich op overtuigende wijze naar de directe omgeving. Zij kijkt dan ook uit 

naar een technische uitwerking die dit ambitieniveau waarmaakt. De commissie geeft als aandachtspunt mee meer 

verfijning in de hoekaccenten aan te brengen, zodat deze in detail er uitspringen. 

 

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. 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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3.9  Olympiaweg 395, Feijenoord (gemeentelijk monument) (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Olympia College: verduurzamen gevel en nieuwe entree 

Ontwerp:  WDJARCHITECTEN & Spring architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00036 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Het ontwerp is van Spring architecten is samenwerking met WDJArchitecten en betreft een plan voor een 

duurzame renovatie en revitalisatie van het Olympia College. Het is een openbare school voor praktijkonderwijs in 

de wijk IJsselmonde. Het schoolcomplex is in 1969 gebouwd als LTS Nicolaas Witsen, een technische school voor 

jongeren die in de scheepsbouw wilden gaan werken. Het voorliggende plan omvat met name een herziene 

terreinindeling, wijzigingen aan de buitenzijde (gevelrenovatie, nieuwe gevel aula, aanbouw ontvangstpaviljoen) en 

het aan de binnenzijde moderniseren van de huidige school. 

 

Het schoolcomplex kenmerkt zich door een herkenbare, grafische uitstraling bestaande uit drie paviljoens, die aan 

elkaar zijn geschakeld door verbindingsgangen. Het parallel aan de Olympiaweg gelegen Theoriegebouw met de 

hoofdentree bestaat uit twee bouwlagen en een kelder. Dit bouwdeel is met een gang verbonden aan het 

achterliggende Praktijkgebouw, dat uit één hoge bouwlaag bestaat en waar zich de grotere praktijklokalen 

bevinden. Vanuit dit bouwdeel zijn via een tweede gang de Gymzalen bereikbaar, die samen ook weer één van de 

paviljoens vormen.  

 

Tussen de paviljoens en gangen is een aantal ‘bomenblokken’ gesitueerd, die als volumes meedoen in de 

structuur van de paviljoens. Gebouw en landschap vormen hierdoor één geheel. In de vijver staat een 

cybernetisch-hydraulisch kunstwerk, voorstellende een vogel. Het kunstwerk valt buiten de 

monumentenbescherming. 

 

De gevels zijn samengesteld uit het zogenaamde H.B.C.-bouwsysteem (Holland Building Corporation). Hiermee is 

een relatie te leggen met de oorspronkelijke scheepsbouw-functie en de nog actuele functie als school voor 

technisch onderwijs. Het karakteristieke bouwsysteem met het wit-zwarte contrast en de kenmerkende vakwerken 

op de hoeken is nog steeds goed herkenbaar. Het staalskelet is in het gehele complex volgens hetzelfde stramien 

toegepast, waarbij tussen de kolommen een invulling werd gekozen van sandwichpanelen, afgewisseld met stalen 

ramen. 

 

Het ruim vijftig jaar oude schoolgebouw is functioneel, bouwkundig en installatietechnisch sterk verouderd. De 

ruimtelijke indeling en uitstraling voldoen niet meer aan de eisen van hedendaags onderwijs en de specifieke 

wensen van de school. Er worden de volgende zes hoofdingrepen gedaan: 

 

1. Verbeteren inbedding ensemble in het landschap en hoofdontsluiting van de school; 

2. Verplaatsen hoofdentree, aanbouwen nieuw ontvangstpaviljoen; 

3. Openen verbindingsgang tussen Praktijkgebouw en Gymzalen (verwijderen gevelinvulling); 

4. Wijzigen gevel van de nieuwe, gecombineerde aula (Praktijkgebouw); 

5. Verduurzamen gevel; 

6. Wijzigen opzet (oorspronkelijke) binnenwanden. 

 

Voorgesteld wordt om het terrein opnieuw in te delen gebruikmakend van een aantal thema’s uit het oorspronkelijk 

ontwerp en een noord-zuid route aan te leggen. Hiertoe wordt de gevel van de verbindingsgang tussen het 

praktijkgebouw en de gymzalen verwijderd. Er ontstaat een open doorgang als onderdeel van de nieuwe noord-

zuidroute en worden de verschillende functies in de gebouwen en op het terrein met elkaar verbonden als in een 

straat. 
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Er komt een ontvangstpaviljoen tegen de transparante verbindingsgang tussen het theorie- en praktijkgebouw. Het 

onderscheidt zich in architectuur en materiaal, maar doet wel mee in de modulaire systematiek van het bestaande 

gebouw en terrein. Om tegelijk verschil én eenheid te krijgen met het bestaande gebouw wordt de gevel van het 

ontvangstpaviljoen uitgewerkt met zwarte systeempuien en aan de binnenzijde een houten draagconstructie.  

 

Het Praktijkgebouw is vanaf de overkant van de grote vijver herkenbaar, maar heeft een gesloten uitstraling. Om 

de aula een functioneel buitengebied te geven en licht binnen te laten wordt de gevel van deze ruimte met 

uitzondering van het bovenpaneel vernieuwd en komt er een houten vlonder tot aan de vijver. Het uitgedijde groen 

wat het zicht op de vijver en het kunstwerk wegneemt wordt verwijderd. 

  

Het gebouw wordt verduurzaamd om het binnenklimaat te laten voldoen aan de eisen van comfort, klimaat en 

energie/duurzaamheid. Er wordt voorgesteld de buitengevel te restaureren en de benodigde opwaardering te 

bereiken door aan de binnenzijde een nieuwe hoogwaardige achterzetgevel te plaatsen. Om de achterzetwanden 

te laten onderscheiden van de oorspronkelijke gevel en een nieuwe sfeer te geven aan de binnenbeleving van de 

school worden de naar binnen draaiende houten ramen van hout met eronder een witte borstwering. De 

verbindingsgangen, trappenhuizen en de gymzalen vallen hierbuiten en krijgen isolerend glas in de bestaande 

kozijnprofielen. 

 

Roestvorming en andere aantastingen van de gevels worden hersteld en het staalwerk wordt opnieuw geschilderd 

en het aanwezige asbest wordt verwijderd door de gevelpanelen te vervangen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Bijzonder (monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassingen  

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 



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 

 

 
23 

 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie vindt het waardevol dat zij in klein comité een bezoek heeft kunnen brengen aan het 

Olympiacollege. Het is een complex dat eenvoudig lijkt en tegelijk laat zien dat het een duidelijke hiërarchie en 

systematiek kent door zijn configuratie van geschakelde paviljoens in het groen en de modulaire opzet van het 

gebouw. Samen met de toelichting van de architect geeft het inzicht in de planvorming en wat deze voor goeds kan 

brengen aan het monument.  

 

De commissie ondersteunt de ambitie om de allure van dit complex terug te brengen. Zij is vanuit 

monumentenoogpunt positief over het restaureren van de buitengevel van de geschakelde paviljoens en het 

opschonen van het landschap door het uitgedijde groen rondom de vijver te verwijderen. De sterke verwevenheid 

tussen het landschap en het gebouw kan hiermee opnieuw ervaarbaar worden. Om de huidige wensen en eisen 

over het gebruik van het terrein goed te implementeren doet de commissie de oproep de scope te verruimen door 

het gehele terrein hierin te betrekken en vanuit de betekenis van het oorspronkelijk landschapsontwerp vorm te 

geven. Hiermee kan het gedachtengoed van het oorspronkelijk ontwerp worden hersteld, worden voortgezet en 

worden uitgebreid. 

 

De commissie ziet kansen in het doorwaadbaar maken van het gebied middels nieuwe looproutes en extra 

toegangen waardoor het gevoel van een campus wordt versterkt en de scholieren met een warm onthaal worden 

uitgedaagd om hier hun toekomst vorm te geven. De commissie is echter wel van mening dat de zoektocht naar de 

plek van een nieuwe entree in relatie tot de ordening van de campus en de logica van het complex om meer 

onderzoek vraagt. Zij is niet overtuigd dat een nieuwe entree in het midden van de verbindingsgang vanuit de 

groepering van de bestaande paviljoens en haar interne routing de beste is. Het systeem lijkt daardoor te worden 

verward en de commissie vraagt zich af of het niet logischer is om een nieuwe entree binnen de bestaande 

paviljoens in te passen. Daarnaast merkt zij op dat het beoogde paviljoen op een ongelukkige manier aansluit op 

de bestaande glazen verbindingsgang en in vormgeving en schaal onvoldoende aansluit op de signatuur en de 

maatsystematiek van het bestaande gebouw, waardoor het minder als vanzelfsprekend oogt. De commissie 

begrijpt de wens van de school om de entree meer te laten zijn dan een binnenkomst, maar vraagt zich af of dit in 

een paviljoenachtige entree goed is te verwezenlijken. Is er bijvoorbeeld voldoende maat om het meer te laten zijn 

dan een binnenkomst en hoe geeft je dit vorm zonder in te boeten op de ruimtelijkheid en de openheid van een 

entreepaviljoen? 

 

De commissie is positief over de nieuwe plek van de aula en begrijpt vanuit de campusgedachte het voorstel tot 

een brede opening in de gevel. Het maakt het mogelijk om de relatie tussen binnen en buiten te versterken en het 

zicht op de vijver en het kunstwerk te vergroten. Toch vraagt zij de mate van openheid in relatie tot de 

monumentwaarden te bestuderen. En hierin mee te nemen of binnen en buiten in elkaar over moeten vloeien of 

dat de opening wordt geknepen om de overgang naar buiten en de begrenzing van de aula zichtbaar te houden. 

Dit geldt ook voor de verbindingsgang tussen het praktijkpaviljoen en de gymzalen, waar wordt voorgesteld deze 
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volledig te transformeren naar een droogloop. De commissie vraagt te onderzoeken of alleen een incisie van 

zekere breedte ook kan volstaan. 

 

Het toepassen van voorzetwanden (met uitzondering van de trappenhuizen, de verbindingsgangen en enkele 

ruimtes), om het gebouw klimatologisch toekomstgericht te maken, zonder de buitenzijde te hoeven aanpassen 

wordt gewaardeerd. Ook de keuze om de voorzetwand als nieuwe laag te laten zien, door deze in materiaal en 

kleur af te laten wijken, wordt begrepen. De vragen gaan over de indeling van de wanden, waar de 

hoofdsystematiek van de bestaande gevel wordt gevolgd, maar wordt afgeweken van de vlakverdeling van de 

bestaande kozijnen. De commissie doet de oproep om de belijning van de schil te volgen, zodat het kenmerkende 

grafische beeld van buitenaf niet verstoord wordt maar gelaagder wordt.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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3.10  Rochussenstraat 125, Centrum (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging bouwplan Nieuw Hoboken Fase II – Saftlevenhof 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.07.00378 (voorheen conceptaanvraag OLO 3995123) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de bespreking van dit plan terug uit de commissie en presenteert het 

voorstel. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de wijzigingen op de omgevingsvergunning OMV.20.07.00378 

getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening 

Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van een woningblok op het binnenterrein. Op 

de kop van het blok worden drie woningen weggelaten. Het bouwblok wordt hiermee kleiner en wordt iets 

verschoven zodat er aan beide zijden meer ruimte ontstaat. De nieuwe kopgevel wordt voorgesteld in stucwerk met 

een verbijzondering die vergelijkbaar is met de kopgevel van het getransformeerde kantoorgebouw Hoboken aan 

de Rochussenstraat.  

 

De architect geeft aan nog bezig te zijn met de definitieve kleur en textuur van het stucwerk en dit in een later 

stadium voor te willen leggen aan de commissie. De overige gevelonderdelen en materialen blijven gelijk aan het 

eerdere voorstel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid (in dit deelgebied het bouwblok of een aantal blokken of 

gespiegelde wanden) in stand of herstellen deze. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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 

- 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 van gelijke kwaliteit. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- 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 wijzigingen op de omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en 

de nabespreking 

De commissie reageert positief op het gewijzigde voorstel. Doordat het bouwblok is verkleind en is opgeschoven 

ontstaat er meer ruimte binnen het omringende bouwblok en is er meer ruimte voor vergroening. De vormgeving 

van de gesloten kopgevel sluit passend aan op de kopgevel van het getransformeerde kantoorgebouw Hoboken 

aan de Rochussenstraat. De commissie ziet de definitieve kleur en textuur van het stucwerk nog graag in een later 

stadium bemonsterd, en verbindt dit als voorwaarde aan haar positieve welstandsadvies. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijziging op de omgevingsvergunning past binnen de criteria van het welstandsbeleid, 

indien wordt voldaan aan de hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom Positief onder 

Voorwaarde. De aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 

 


