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VERSLAG 

VERGADERING 
WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 

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

en Monumenten op 1 september 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: Ruitenbeek (plaatsvervangend voorzitter), van Oort, Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Roos  

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 12:00 

 

3.1 Achterharingvliet 2, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 12:00 

 Omschrijving:  Transformatie en sloop-nieuwbouw locatie Havenziekenhuis 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00047 (conceptaanvraag)  

 

3.2  Persoonshaven 1, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 12:20 

Omschrijving: Herontwikkeling locatie Dukdalf naar woningen en voorzieningen  

Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00008 (conceptaanvraag)  

 

 3.3  Aelbrechtskolk 41, Delfshaven (15 min)                12:35 

Omschrijving:  Transformatie naar appartementen 

 Ontwerp:   Studioschaeffer B.V. 

Dossier:   OMV.21.03.00566 

 

3.4a  J.A. Lebbinklaan 19, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (35 min) 12:50 

 Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A1 en A2 

 Ontwerp:   West 8 urban design & landscape architecture, INBO B.V., V8 Architects,  

Braaksma & Roos Architecten en Studio Architectuur Maken 

 Dossier:   OMV.20.12.00638  

 

3.4b  J.A. Lebbinklaan 25, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (10 min) 13:25 

 Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A3 

 Ontwerp:   Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00639  

 

3.5  Soetendaalseweg 95, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 38 appartementen 

 Ontwerp:   Studio for New Realities B.V. 

Dossier:  OMV.21.05.00182  

 

3.6  De Klerkstraat 194, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Verduurzaming 3 portiekblokken  

 Ontwerp:   A3 architecten B.V. 

Dossier:    OMV.21.06.00538    
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3.7 Admiraliteitskade 94-96, Kralingen-Crooswijk (rijksmonument) (1e commissiebespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Transformatie voormalig stoomgemaal naar horecagelegenheid  

Ontwerp:   Roest Architectuur 

 Dossier:   OMC.21.02.00090 (conceptaanvraag)  

 

3.8  Heemraadssingel 231, Delfshaven (1e commissiebespreking) (10 min) 14:35 

Omschrijving:  Advies op verzoek tot aanwijzing van het herenhuis aan de Heemraadssingel 231  

tot gemeentelijk monument 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam 

 

3.9  Vijverweg 9, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (5 min) 14:45 

 Omschrijving:  Aanbouw met dakterras 

 Ontwerp:   Jasper Deurloo Architect 

Dossier:   OMV.21.07.00130   
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3.1  Haringvliet 2, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 

 

Omschrijving:  Transformatie en sloop-nieuwbouw locatie Havenziekenhuis 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00047 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de herontwikkeling van het Havenziekenhuis. Deze bestaat uit de herbestemming van het 

voormalig Havenziekenhuis met aan iedere zijde de komst van een toren op een basement. Het geheel is een 

ensemble met een gevarieerd woonprogramma, een zorghotel en commerciële en maatschappelijke functies op de 

begane grond. Het voormalig Havenziekenhuis wordt gerenoveerd en getransformeerd en krijgt een publiek 

toegankelijk paviljoen op het dak met uitzicht op de Maas. Het paviljoen en de installatieopbouw zijn in configuratie 

afgeleid van de authentieke hoofdvorm van het ziekenhuis. 

 

Iedere toren krijgt zijn eigen uitstraling waarbij het basement dat is gerelateerd aan de ‘Rotterdamse laag’ in 

architectuur zowel de bovengelegen toren als het voormalig Havenziekenhuis verbindt. Aan iedere zijde van het 

voormalig Havenziekenhuis komt een intermediair als overgang naar het basement van beide torens. Voor het 

introduceren van een menselijke maat wordt het basement van de westelijke toren naar het voormalig 

Havenziekenhuis afgetrapt. Beide basementen hebben ieder hun eigen expressie. Hetzelfde geldt voor de torens. 

De westelijke toren bestaat uit een roodkleurig betonraster met een invulling van glas en aluminium met een 

verticaal gelede kroon als beëindiging. De uitkragende balkons, verspringend over de gevel, vormen een tweede 

laag die de gevel plastiek geeft. Bij de oostelijke toren zijn het de uitkragende balkons die het patroon van de gevel 

bepalen. De balkons die overgaan in banden worden voorgesteld in metselwerk met een textuur. Tussen de 

banden komt glas afgewisseld met een bronskleurig geribbeld paneel. 

 

Het parkeren ten behoeve van beide torens wordt ondergronds ingepast met de entree tot de garage aan het 

Haringvliet. 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

- 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.  

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

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

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

- 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). 

- 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 de herbestemming van het voormalig Havenziekenhuis met aan iedere zijde een toren 

op een basement een interessante ontwikkeling is. Het nieuwe ensemble kan vanuit de oostelijke richting van de 

Maasboulevard een spraakmakende nieuwe entree naar de stad vormen als dit voor het oog minder ‘wegzakt’ in 

het dijkprofiel. De geringe hoogte van de begane grond in het algemeen en de beperkte openheid van de gevel 

aan de Oostmolenwerf staan dit vooralsnog in de weg. De commissie is ook niet overtuigd van de uitkragende 

volumes boven de plint omdat die een extra neerdrukkend effect geven. 

 

Ten aanzien van het basement van beide torens mist de commissie de samenhang als ook de relatie met het 

voormalig Havenziekenhuis. De extra verdieping in het oostelijke basement ten opzichte van het Havenziekenhuis 

en het westelijke basement is hierin ook uiterst storend en daarmee ongewenst. De getrapte vorm van de 

westelijke toren verzwakt de samenhang nog eens. Met als doel meer samenhang te realiseren, vraagt de 

commissie zowel te studeren op de maat en schaal als op de architectuur van het basement en hiervoor het 

karakter van het voormalig Havenziekenhuis als inspiratiebron te nemen.  

 

De architectuur en ruimtelijke invulling van de twee aan weerszijden van het voormalig Havenziekenhuis gelegen 

tussenruimten overtuigen niet. De zijgevels van het voormalig Havenziekenhuis zouden meer betrokken mogen 

worden in de vormgeving van de tussenruimten. Ook is het onhelder waarom zich in de ene tussenruimte een 

passage bevindt en in de andere niet, terwijl ze in beeld verwant zijn vormgegeven.  

 

De aanpak van de gevels van het voormalig Havenziekenhuis is veelbelovend. Wel vraagt de commissie zich af 

hoe de beoogde installatie opbouw zich verhoudt tot de authentieke volume opbouw van het Havenziekenhuis. 

 

De commissie doet de oproep om de ingang van de parkeergarage niet aan het Haringvliet te leggen en te 

onderzoeken of deze is te verplaatsen naar de kop van de westelijke toren aan het Achterharingvliet. 

 

Met betrekking tot de uitstraling van het ensemble merkt de commissie op dat de hoeveelheid aan architectonische 

middelen en materialen te veel is. Dit resulteert in een grote verscheidenheid en een verminderde leesbaarheid 

van het totaal. Zo is de afleesbaarheid van de Rotterdamse laag versus de torens niet voldoende duidelijk. Zij 

vraagt de architect naar de achterliggende principes van het ensemble. Zij is van mening dat het geheel om meer 
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eenvoud en consistentie in de verschijningsvorm vraagt, waarbij een subtiel onderscheid in de delen goed mogelijk 

is. Zij doet de oproep om het totaal meer te laten zijn dan de som der delen. 

 

Tot slot vraagt de commissie een duidelijk inrichtingsplan voor de ruimtes rond het complex teneinde de 

samenhang tussen buitenruimte en begane grond van het gebouw en de wijze waarop met niveauverschillen wordt 

omgegaan goed te kunnen beoordelen. 

 

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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3.2     Persoonsstraat 1, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min)  

 

Omschrijving:  Herontwikkeling locatie Dukdalf naar woningen en voorzieningen 

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00008 conceptaanvraag (voorheen conceptaanvraag OMC.20.11.00034) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

verslag d.d. 25 november 2020. De plint aan de Oranjeboomstraat is aangepast, de voordeuren zijn geplaatst in de 

voorgevelrooilijn en er zijn loggia’s toegevoegd die een zone creëren tussen de straat en de woonkamer. Het 

aantal woningen in de plint is verminderd en aan de zijde van het plein zijn meer facilitaire voorzieningen aan de 

gevel komen te liggen. De plint van de toren is wat manifester geworden door een toegevoegde luifel en het sterker 

aanzetten van de gemetselde banden. De bekroning van de toren is in hoogte gezakt en in architectuur 

samengevoegd met de bovenste bouwlaag. Aan beide zijden van het bouwblok zijn in één verticale lijn een reeks 

balkons toegevoegd en de gevelopeningen hebben qua glasvulling een meer werkbare maat gekregen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

- 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 wordt gekenmerkt door 

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking. 

De commissie constateert dat op een aantal punten tegemoet is gekomen aan de opmerkingen uit het vorige 

advies maar dat er een nieuw aantal punten is dat nadere aandacht vraagt. 

De nieuwe bekroning en de gewijzigde plint van de toren zijn verbeterd, hierover is de commissie positief. De 

toegevoegde balkons dragen bij aan de verfijning van de gevel en maken de symmetrische opzet krachtiger. De 

kwaliteit van de zijgevels van de toren is echter wel in kwaliteit afgenomen door minder glas toe te passen en 

gesloten panelen toe te voegen binnen de gevelopeningen. Hierdoor verliezen de gevels aan zeggingskracht en 

wordt ook de verjonging van de gemetselde penanten naar boven toe minder goed leesbaar. Daarmee gaat een 

belangrijke kwaliteit uit het vorige ontwerp verloren. Met betrekking tot de kleur en het materiaal van de gesloten 

panelen geeft de commissie aan dat deze zich niet goed verhouden tot hetgeen gebruikelijk is in de omgeving.  

De wijzigingen in de plint hebben helaas niet het gewenste effect gesorteerd. Het toevoegen van een loggia aan de 

straatzijde resulteert niet in een passende interactie tussen de woning en het maaiveld maar zal eerder 

verrommeling veroorzaken. Daarbij is de gevelindeling niet verbeterd, de pui oogt veel vlakker en er is minder 

dieptewerking. 

De plintzone aan de Persoonsstraatzijde is ook niet verbeterd omdat het aantal woningen is verminderd en in 

verhouding teveel ondersteunende voorzieningen zijn gesitueerd langs de gevel, waaronder parkeerruimte voor 

scootmobielen en fietsen, een traforuimte en de ingang van de parkeergarage. Dit komt niet ten goede aan de 

leefbaarheid van de buurt.  

 

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 

 

 
8 

 

3.3  Aelbrechtskolk 41, Delfshaven (15 min)                 

 

Omschrijving:  Transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Studioschaeffer B.V. 

Dossier:  OMV.21.03.00566 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 plan 

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

verslag d.d. 26 mei 2021. Er is een cultuurhistorische verkenning opgesteld om de bestaande (historische) 

kwaliteiten in het interieur en exterieur te kunnen duiden. Deze heeft vervolgens als onderlegger gediend voor het 

gewijzigd plan. 

Het exterieur van Aelbrechtskolk 41 is niet wezenlijk veranderd. In het interieur, en met name op de eerste 

verdieping, worden de oorspronkelijke structuur en de wand- en plafondafwerkingen behouden als gevolg van de 

waardering uit de cultuurhistorische verkenning.  

Schans 40 wordt, in tegenstelling tot het vorige plan, niet gesloopt maar voorzien van een extra bouwlaag. Door 

middel van een horizontale band met siermetselwerk wordt een overgang gemaakt van bestaand naar nieuw. De 

kenmerkende elementen in de bestaande gevel worden gekopieerd toegepast in de gevel van de tussenlaag. De 

kap wordt vernieuwd en in het voordakvlak komen twee brede dakkapellen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria 

(deelgebied de Historische Kern) 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

Delfshaven.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

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

- 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.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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

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

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

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

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

origineel).  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking. 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het gewijzigde plan. Het grotendeels behouden van het pand aan 

de Schans is een grote verbetering voor het plan en draagt bij aan het behoud van het eenvoudige en utilitaire 

karakter van de woon/werkpanden in de gevelwand van deze achterstraat. Daarnaast is de intentie voor het 

behouden van de historisch waardevolle interieuronderdelen van het pand aan de Aelbrechtskolk prijzenswaardig 

en verhoogt de kwaliteit van het plan.  

Het plan valt of staat echter wel met een zorgvuldige uitwerking op detailniveau. Voor definitieve goedkeuring dient 

de aanvraag op de volgende punten nog te worden aangevuld: 

- de details van de bestaande gevel aan de Schans moeten worden geleverd om de kwaliteit en details van de 

ophoging te kunnen beoordelen; 

- aangegeven moet worden of de bestaande gevel wordt gereinigd, wat van belang is voor de keuze voor een 

bijpassende steen; 

- de detaillering van aansluiting van de zijgevels op de kap ontbreekt nog. Bovendien wordt geconstateerd dat 

het detail van de nok niet overeenkomt met de geveltekening. In de gevel is geen boeideel zichtbaar; 

- de detaillering van de achtergevel van de uitbouw ontbreekt. Het is jammer dat de glazen erker geen 

onderdeel uitmaakt van het nieuwe plan. Ondanks dat de erker in de cultuurhistorische verkenning niet hoog is 

gewaardeerd, vertelt het samen met andere interieuronderdelen wel een verhaal van de 

gebruikersgeschiedenis, van de glashandelaar die hier geruime tijd was gevestigd; 

- de nieuwe entreedeuren voor de garage zijn akkoord. De commissie geeft ter overweging mee de deuren iets 

minder gesloten uit te voeren door het inpassen van een glasinvulling; 

- de sfeer van het binnenterrein is van belang, geadviseerd wordt voldoende ruimte voor groen te behouden; 

- ondanks dat het pand aan de Aelbrechtskolk geen monument betreft, is de commissie zeer content met het 

voornemen van de opdrachtgever om de historisch waardevolle onderdelen te behouden. Om de kwaliteiten te 

waarborgen en te zorgen dat ze ook een passende positie innemen in het interieurontwerp, adviseert de 

commissie deze onderdelen op te nemen in een werkomschrijving zodat ze ook daadwerkelijk behouden 

blijven.  

 

Conclusie 

Het plan dient op detailniveau verder gecomplementeerd te worden. De commissie heeft aangegeven het geheel 

verder te beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen zijn verwerkt en de gehele aanvraag 

compleet is. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. 

  



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 

 

 
10 

 

3.4a  J.A. Lebbinklaan 19, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (35 min) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A1 en A2 

Ontwerp:  West 8 urban design & landscape architecture, INBO B.V., V8 Architects,  

Braaksma & Roos Architecten en Studio Architectuur Maken 

Dossier:  OMV.20.12.00638 

 

Commissieleden Roos en Eilander trekken zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie 

wegens hun betrokkenheid bij het planvoorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Inleidend  

Op 1 september 2021 is het plan voor Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A1 en A2 voor het eerst openbaar 

besproken met de commissie. Voorafgaand daaraan is er eerder, op verzoek van de aanvrager, een besloten 

bespreking van het conceptplan geweest. Deze bespreking vond plaats op 25 november 2020. Artikel 10 van het 

Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, 

van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid.) 

 

Het gepresenteerde plan voor veld A1 en A2 bestaat uit de deelontwerpen van vijf architectenbureaus voor  

verschillende plandelen uit de eerste fase van de gebiedsontwikkeling van Nieuw Kralingen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Omschrijving van de verschillende plandelen 

De verschillende plandelen van veld A1 en A2 worden elk door de betreffende architect gepresenteerd waarbij 

wordt ingegaan op de opmerkingen die de commissie op 25 november 2020 heeft gemaakt en de nadere 

uitwerking van de bijzondere en beeldbepalende details en materialen.  

 

Ten opzichte van de eerder gepresenteerde conceptplannen voor fase 1 is er in de uitwerking extra aandacht 

gegaan naar de overgang tussen openbaar en privé van de verschillende woningtypen. De voorname afstand-tot-

de-straat wordt ‘Kralingse distantie’ genoemd en is bereikt door extra spelregels op te stellen voor 

borstweringhoogtes en beperking van inkijk in de woningen. 

 

Bouwveld A1 - West8 & Inbo 

De gevels worden voorgesteld in rood metselwerk met een lichte voeg en rollagen in groen geglazuurde stenen. 

Geglazuurde tegels sieren de togen boven de kozijnen. De entreedeuren en de draaiende delen bij de franse 

balkons zijn ossenbloedrood, de kozijnen lichtgrijs van kleur. De sierhekwerken en decoratieve gevel reliëfs zijn 

voorzien van een Iris-motief. De hogere dakrand houdt pv-panelen en installaties uit het zicht. 

 

Bouwveld A1 / A2 - Braaksma & Roos 

De gevels worden voorgesteld in roze metselwerk met een lichte voeg. Verbijzonderde metselwerkvlakken worden 

toegepast in de borstweringen en als sierlijst onder de dakrand. De witte kozijnen hebben draaiende delen in licht 

grijs. De slank gedetailleerde dakkapellen worden in één materiaal (zinklook met fels) uitgevoerd. Het tegelwerk in 

de entreeportalen van de kadewoningen is strak ingekaderd met een ingezaagde vormsteen. De hogere dakrand 

houdt pv-panelen en installaties uit het zicht. 

 

Bouwveld A1 / A2 - V8 

De gevels van de kadewoningen worden voorgesteld in roze metselwerk en de gevels in de Vorkstraat in 

bronskleurig metselwerk met een lichte voeg. De woningen aan de Vorkstraat zijn voorzien van verticale 
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verbijzonderingen van metselwerk vormstenen en ton-sur-ton geglazuurde stenen. De hogere dakrand houdt pv-

panelen en installaties uit het zicht. 

 

Bouwveld A1 / A2 - Architectuur Maken 

De gevels worden voorgesteld in bronskleurig stootvoegloos metselwerk. Metselwerk gevelreliëfs in de plint 

versterken de horizontaliteit. Het onderste deel van de plint, de Delftse stoep en gevelbeëindiging worden 

voorgesteld in beton in dezelfde kleur als het metselwerk. Studio Mixtura heeft de verschillende geglazuurde 

ornamenten ontworpen zoals de huisnummering, waterspuwers en vleermuiskasten. Op de 4 naar voren 

uitstekende verticale geveldelen worden plantenbakken geïntegreerd. De slanke aluminium kozijnen worden 

donkerbruin van kleur. Ook wordt een tegeltableau met een vogelfiguur opgenomen in de gevel. 

De hoge dakrand houdt pv-panelen en installaties uit het zicht. 

 

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 

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.  
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- 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 - Rotterdams Art Nouveau 

Ruimtelijke inpassing  

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

Verschijningsvorm  

- De hoofdvorm van een architectonische eenheid bestaat uit een samenhangend geheel. De individualiteit van 

panden is ondergeschikt aan de hoofdvorm.  

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer, hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

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

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Voorgevels van architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten gemaakt met 

architectonische en / of artistieke middelen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- In beperkte mate is pleisterwerk als accent toegestaan. 

 

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. 

- 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.  
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- 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. 

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de getoonde ambities en de hoogwaardig gedetailleerde uitwerking 

die consequent is doorgevoerd in alle plandelen. De commissie prijst de zorgvuldig ingepaste ornamenten zoals de 

metselwerk verbijzonderingen en vormstenen, de geglazuurde stenen en tegels, nestkasten, huisnummers, 

hekwerken en trapjes. De rijkheid van (oud) Kralingen is in de verschillende plandelen op zeer overtuigende en 

eigentijdse wijze vertaald in een nieuw repertoire. 

De commissie geeft ook aan dat het gekozen zachte kleurenpalet voor het metselwerk van de verschillende 

plandelen resulteert in samenhangende fraaie gevelwanden. 

 

De commissie is zeer benieuwd naar de uitvoering van deze eerste fase en de vervolgfasen en laat zich graag een 

keer uitnodigen voor een informatief bezoek op de bouwplaats. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 
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3.4b  J.A. Lebbinklaan 25, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (10 min) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A3 

Ontwerp:  Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00639  

 

Commissieleden Roos en Eilander trekken zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie 

wegens hun betrokkenheid bij het planvoorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Inleidend  

Op 1 september 2021 is het plan voor Fase 1 Nieuw Kralingen Blok A veld A3 voor het eerst openbaar besproken 

met de commissie. Voorafgaand daaraan is er eerder, op verzoek van de aanvrager, een besloten bespreking van 

het conceptplan geweest. Deze bespreking vond plaats op 25 november 2020. Artikel 10 van het Reglement van 

Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, van de 

Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid.) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Omschrijving van het plan 

Ten opzichte van de eerder aan de commissie gepresenteerde conceptplannen voor Nieuw Kralingen fase 1 is er 

in de uitwerking extra aandacht gegaan naar de overgang tussen openbaar en privé van de verschillende 

woningtypen. De voorname afstand-tot-de-straat wordt ‘Kralingse distantie’ genoemd en is bereikt door extra 

spelregels op te stellen voor borstweringhoogtes en beperken van inkijk in de woningen. 

 

De architect presenteert het plan waarbij wordt ingegaan op de opmerkingen die de commissie op 25 november 

2020 heeft gemaakt en de nadere uitwerking van de bijzondere en beeldbepalende details en materialen.  

De gevel aan het tussenstraatje is voorzien van grotere slaapkamerramen voor een passende openheid en 

levendigheid. De baksteenkleur is gewijzigd naar een licht vaalroze steen met licht voegwerk. Met verbijzonderd 

metselwerk in de dakrand en de borstwering van de bovenste erkerbalkons. De met vormstenen gemetselde ronde 

kolommen nemen de vele hoekverdraaiingen in de gevel op en zorgen voor verzachting en verticaliteit. De hwa’s 

zijn daarin opgenomen. Ook de neggestenen zijn afgerond. De lichte kozijnen hebben bijzondere kaderkozijnen 

van 40mm rondom. De voordeuren worden voorgesteld in de kleuren aubergine en donkerblauw met messing 

deurknoppen, brievenbussen en bellen.  

De betonelementen zoals muurafdekkers, spuwers, lateien en raamdorpels worden voorgesteld in warm grijs beton 

en zijn behandeld voor meer textuur. De afdekkers zijn zo gedetailleerd dat geen extra daktrimmen nodig zijn. De 

hogere gevels van de kop van het gebouw houden de installaties op het dak uit het zicht.  

De onderzijden van de balkons op de geluidbelaste zijde van het gebouw zijn voorzien van een verdiept liggende 

houtvezelcementbeplating. Er wordt een naamgeving op de dakrand voorgesteld. 

 

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.  
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- 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 

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 – 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.  



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

 

 
16 

 

- 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 spreekt haar waardering uit voor het gebouw. Zij stelt vast dat de getoonde ambities in 

materialisering en detaillering consequent en hoogwaardig zijn uitgewerkt.  

De commissie vraagt aandacht voor de detaillering van betonnen afdekranden van de bovenste erkerbalkons en 

de dakrand. Ter plaatse van de ronde kolommen lijken betonrand en metselwerk in hetzelfde vlak te liggen. 

Voorkomen moet worden dat hier bij de naden in het beton leksporen op het metselwerk ontstaan.  

 

De commissie merkt ook op dat de onderkanten van de balkons erg zichtbaar zijn en een beplating van 

vezelcement niet passend is bij de hoge kwaliteit van het geheel. Zij vraagt de architect een alternatief voorstel 

voor de akoestische bekleding van de balkonplafonds ter nadere beoordeling. 

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat voor eventuele naamgeving en of reclame voor het gebouw en de commerciële 

ruimten een reclameplan aangeleverd dient te worden ter nadere beoordeling door welstand.  

 

Conclusie 

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

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

advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’ 

 

Het voorstel voldoet aan redelijke eisen van welstand onder voorwaarde dat: 

 

- een alternatief en kwalitatief hoogwaardiger voorstel voor de akoestische bekleding van de balkonplafonds ter 

plaatse van de geluidbelaste gevels wordt aangeleverd ter nadere beoordeling door de commissie. 

- een reclameplan dat past binnen het hoofdstuk Reclame uit de Welstandsnota Rotterdam ter nadere 

beoordeling aan de commissie wordt aangeleverd. 
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3.5  Soetendaalseweg 95, Noord (1e commissiebespreking) (20 min)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 38 appartementen 

Ontwerp:  Studio for New Realities B.V. 

Dossier:  OMV.21.05.00182 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een appartementengebouw op de hoek van de 

Soetendaalseweg en de Hoyledestraat. Het complex wordt begrensd door een bestaand schoolgebouw aan de 

rechterzijde (Hoyledestraat) en een nog nieuw te bouwen woningblok aan de linkerzijde (Soetendaalseweg). De 

bestaande bebouwing die gesloopt zou moeten worden om het voorgestelde appartementengebouw te realiseren, 

betreft een karakteristiek ensemble met onder andere een voormalig postkantoor en school. De architect geeft aan 

dat na onderzoek geconcludeerd is dat de bestaande gebouwen programmatisch en energetisch niet geschikt zijn 

bevonden voor behoud en hergebruik. Daarom is gekozen voor sloop/nieuwbouw.  

 

Het voorstel betreft een woonblok met 38 compacte appartementen, gevat in een heldere gridstructuur met een 

hoge plint en een setback op de bovenste verdieping. De gevels liggen terug ten opzichte van het grid om 

buitenruimte te creëren aan de straatgevels. Aan de achtergevels is buitenruimte gecreëerd door een relatief diepe 

balkonzone in de voorgestelde gridstructuur te vatten.  

 

In kleur en materiaal is er gekozen voor een roodbruin en steenachtige uitstraling van de hoofdstructuur om 

aansluiting te zoeken bij de omgeving. Qua kleur blijven de terug liggende gevels en de accenten binnen hetzelfde 

palet maar qua materiaal (hout, staal, terracotta) wordt daarvan afgeweken. Enkele contrasten worden voorgesteld 

door het gebruik van veel groen in de buitenruimten en helderblauw gekleurd staal voor het collectieve meubilair en 

de trap aan de achtergevel.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante Criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

- Bouwinitiatieven zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

hoofdmassa. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

 

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

nabespreking 

De commissie is niet overtuigd van het voorliggende ontwerp dat wordt beschouwd als te generiek en daarmee niet 

passend in de directe omgeving. De bouwmassa leest als één grote structuur die de hoek omgaat, zonder enige 

verbijzondering van de straathoek zoals verlangd door de criteria. Ook de summier aangebrachte pandsgewijze 

verkaveling is maar zeer beperkt leesbaar. Door de keuze voor een rastergevel met grote inspringende geveldelen, 

wordt in maat en schaal niet aangesloten op de karakteristieken van de buurt. Daarmee wordt niet voldaan aan de 

criteria die betrekking hebben op de ruimtelijke inpassing. De voorgestelde rastergevel staat diametraal tegenover 

de kenmerkende gevels in de buurt, die zijn ontworpen vanuit het concept van een baksteen gevelvlak met ‘gaten’ 

met een geheel andere verhouding tussen open en gesloten geveldelen dan het open rasterconcept dat wordt 

voorgesteld. Ook mist het voorstel een relatie tot de sterke variatie, plasticiteit en subtiliteit van de gevelarchitectuur 

in de omliggende bebouwing. Tenslotte wordt de kenmerkende verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal 

(lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.) gemist in het voorgestelde gevelontwerp. Ook op dit punt wordt een reflectie op 

de architectuur in de omgeving gemist.  

 

Concluderend stelt de commissie dat het ontwerp op veel punten afwijkt van de gebiedskarakteristieken en 

daardoor in hoofdvorm en gevelopbouw niet goed aansluit op de omliggende bebouwing, hetgeen een belangrijk 

uitgangspunt is in de criteria. Omdat het ontwerp op de schaal van de straat nog niet de goedkeuring van de 

commissie krijgt, heeft zij de detailuitwerkingen niet beoordeeld.  

 

De commissie benadrukt dat een andere insteek gewenst is waarbij het ontwerp in volume- en gevelopbouw, maar 

ook in kleuren, materialen en detaillering een passend antwoord moet geven op de directe omgeving. Daarbij wordt 

benadrukt dat hierbij niet gedoeld wordt op een architectuurtaal die de bestaande karakteristieken letterlijk 

herhaalt, een eigentijdse interpretatie is heel goed denkbaar. 

 

Hoewel dit bij de planbehandeling niet expliciet is benoemd, wil de commissie ten slotte benadrukken dat zij het 

kennelijke voornemen van de aanvrager om de bestaande karakteristieke panden te slopen, sterk betreurt. Niet 

alleen omdat hiermee gebouwen verloren zouden gaan met stedenbouwkundige en architectonische waarden die 

van grote betekenis zijn voor het karakter van de buurt. Ook heeft de motivering die in de toelichting naar voren is 

gebracht, haar niet overtuigd van de dringende noodzaak tot sloop van deze bijzondere panden. 

 

Conclusie 

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

daarom negatief.  

 

  



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 

 

 
19 

 

3.6  De Klerkstraat 194, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min)  

  

Omschrijving:  Onderhoud van 3 portiekblokken en 4 galerijblokken 

Ontwerp:  A3 architecten B.V. 

Dossier:   OMV.21.06.00538 

 

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 10 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De aanvraag heeft betrekking op het verduurzamen van drie portiekblokken. Samen met vier galerijblokken en 

grondgebonden woningen maken ze deel uit van de stempelbouw in de wijk Het Lage Land. Het advies op de 

verduurzaming van de galerijblokken is in mandaat van de commissie opgesteld en door haar bekrachtigd.  

 

De gevels van de portiekblokken worden aan de buitenzijde geïsoleerd en gepleisterd. In het pleisterwerk ter 

plaatse van de woningen is een horizontale belijning opgenomen. Om de in de architectuur kenmerkende 

vloerranden afleesbaar te houden wordt het pleisterwerk ter hoogte van de vloeren verdiept aangebracht en 

voorzien van een grovere textuur. De gevels van de portieken worden afgewerkt in een gladde betonpleister met 

een vlamstructuur. De dakrand en de vloerrand nabij het basement worden afgewerkt met plaatmateriaal met een 

bepaalde glansgraad. De lamelhekken ter plaatse van de balkons worden brons geanodiseerd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- 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 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. 

- 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.  

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

gevelelementen. 

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). 

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

nabespreking 

De commissie is niet overtuigd van het voorliggend ontwerp dat uitgaat van een sterk gewijzigde 

verschijningsvorm. De gevels van de bestaande portiekblokken worden gekenmerkt door de gemetselde 

gevelvlakken die worden onderbroken door de betongrijze vloerranden. Deze belangrijke karakteristiek wordt 

aangetast door het gewijzigde kleuren- en materialenpalet en resulteert in een gebouw dat een volledige andere 

expressie heeft. Daarmee gaat de samenhang binnen de stedenbouwkundige- en architectonische eenheid 

verloren. 

 

De commissie heeft begrip voor de verduurzamingsopgave en de noodzaak tot het inpakken van dit type 

gebouwen. De impact op de verschijningsvorm is echter groot. Op alle schaalniveaus moeten ontwerpkeuzes 

zorgvuldig worden afgewogen en dienen de bestaande karakteristieken nadrukkelijker als uitgangspunt genomen 

te worden om de eenheid en afleesbaarheid van de stempel als totaal te behouden.  

 

De keuze voor het koppelen van kleur- en materiaal van het basement met de gevels van de portieken, levert een 

nieuwe gevelcompositie op die de samenhang binnen het ensemble verstoort. Ook de keuze voor plaatmateriaal 

met een glans ter hoogte van de vloerrand van het basement strookt niet met de oorspronkelijk opzet.  

Geadviseerd wordt het kleuren- en materialenpalet te herzien en beter aan te laten sluiten op de tactiele en 

minerale kwaliteit van de oorspronkelijke gevels. De positie en aansluiting van de kozijnen in de gevels is daarbij 

ook van belang omdat de gevel flink wordt opgedikt.  

 

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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3.7  Admiraliteitskade 94-96, Kralingen-Crooswijk (rijksmonument) (1e commissiebespreking) (20 min) 

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig stoomgemaal naar horecagelegenheid  

Ontwerp:  Roest Architectuur 

Dossier:  OMC.21.02.00090 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 

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

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het planvoorstel tot het herbestemmen van het stoomgemaal Schieland tot een 

meervoudige horecagelegenheid. Tot het complex behoren het machine- en ketelgebouw, de kolenbergplaats en 

de uitstroomduiker. Het winkeltje aan de Oostzeedijk wordt de toekomstige ontsluiting voor de uitstroomduiker. Het 

winkelpand heeft een fraai symmetrisch winkelfront met glas-in-lood bovenlichten, wat wordt gerestaureerd.  

Vanuit de binnenplaats worden de verschillende gebouwen ontsloten. Een deel van de binnenplaats wordt 

overdekt met een overkapping tussen het machine- en ketelgebouw en de kolenbergplaats. De toegangspoort tot 

de binnenplaats wordt hersteld en de oorspronkelijke deuren worden gereconstrueerd.  

 

In het machinegebouw worden de later aangebrachte tussenvloer en kantoren, gesloopt om er een 

grandcafé/lunchroom in onder te brengen. De bar komt als een meubel centraal in de ruimte te staan met 

ertegenaan een uitkragende insteekvloer. De wanden en het plafond blijven door de centrale plaatsing van de bar 

en toiletgroepen grotendeels vrij. De gietijzeren kolommen en de bovenloopkraan blijven behouden en ook 

oorspronkelijke tegellambrisering.   

Op de 1e verdiepingsniveau wordt een aansluiting gemaakt met de tussenvloer van het ketelhuis. De bestaande 

sparing wordt met een kozijn dichtgezet. 

In de woningen onder het pannendak van het machinegebouw komen karaokeruimten en vergaderruimtes. De 

ontsluiting is via een bestaande vaste trap aan de achterzijde van het machinegebouw.  Als tweede vluchtweg 

komt in de steeg een noodtrap.   

 

In het ketelgebouw komt een foodmarket. Op de verdieping wordt de hoge ruimte ingevuld met ‘kioskachtige’ 

voorzieningen voor een (bar/toiletten). In de later aangebrachte houten tussenvloer komt een vide bij gevel en het 

trapgat en de trap worden verbreed.  De beide deuren in de westgevel worden weer gangbaar gemaakt en de 

begane grondvloer achter de rechterdeur wordt hersteld. De installaties (luchtbehandeling, afzuiging kookluchten 

enz.) worden gecentreerd tegen de blinde achtergevel van het ketelhuis. De wand die de installaties afdekt krijgt 

een decoratieve invulling. Het tussenlid (scheg) tussen het machinegebouw en het ketelhuis wordt onder de trap 

ingevuld met een technische ruimte.  

 

In de uitstroomduiker komt een kegelbaan. De later aangebrachte houten vloer wordt vervangen door een 

betonnen vloer. 

 

In de kolenbergplaats worden de later aangebrachte houten stellingkasten en tussenvloer verwijderd en komt er 

tegen de achterwand een barmeubel. Op de bar komt een uitkragend balkon. Het balkon wordt met een luie trap 

met zittreden bereikt. De kapspanten komen weer in het zicht door het stucplafond te verwijderen. 

Op de begane grond komt aan de westzijde één besloten ruimte voor een toiletunit, opslag en koelruimtes.  

De toegang naar het café wordt gerealiseerd met een nieuwe transparante pui. De bestaande houten 

garagedeuren blijven behouden en worden aan de buitenzijde als draaideuren hergebruikt.  
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De gevels van de verschillende gebouwen worden waar nodig gerestaureerd. De staat van de gebouwen is redelijk 

mede vanwege een ingrijpende restauratie uit 2003.      

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

- 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 wordt gekenmerkt door 

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de begane grondgevel 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 ziet potentie in het herbestemmen van het voormalig Stoomgemaal tot een levendig horecacomplex. 

De vraag is wel op welke wijze er wordt aangehaakt op de kernkwaliteiten en hoe er wordt ingespeeld op de 

industriële sfeer. De beoogde bar in het voormalig machinegebouw dat als vrijstaand meubel wordt ontworpen is 

een mooie aanloop hiertoe. De interne ruimtelijkheid blijft hierdoor ervaarbaar. Jammer is dat de voorgestelde 

uitkragende insteekvloer tegen de bar dit voor een groot deel weer tenietdoet. De commissie vraagt de bar en de 

insteekvloer tot één geheel te maken en de vloer niet alleen fysiek maar ook ruimtelijk vrij te houden van de 

gevelwanden. Naast aandacht voor de ruimtelijke vormgeving en de inpassing van de verschillende inbouw 

elementen wordt ook aandacht gevraagd voor de uitstraling van ieder meubel en hoe het zich verhoudt tot de 

atmosfeer van iedere ruimte. De bestaande industriële sfeer zou hiervoor een mooie inspiratiebron zijn. 
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De commissie begrijpt de wens om de duiker te betrekken in de planvorming. Het is een interessante ruimte die 

van meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van het horecacomplex. Zij stelt wel vragen bij de klimatologische 

haalbaarheid ervan, gezien het grondwater in de duiker. Zij ziet dit graag technisch onderbouwd worden en 

verlangt dat de afleesbaarheid van de duiker bij de planvorming voorop wordt gesteld. 

 

De voorgestelde overkapping op het binnenterrein overtuigd de commissie niet. Ruimtelijk kleeft deze aan de drie 

gebouwen. Een overkapping die los van het complex blijft en ranker van vormgeving is biedt meer kans. Wellicht 

kan de plek van de voormalige schoorsteen een aanknopingspunt zijn voor het ontwerp van een zelfstandige, 

ondergeschikte overkapping.   

 

Met betrekking tot de voorgestelde noodtrap vanaf de voormalige woningen in de kap van het machinegebouw 

wordt opgemerkt dat de positie en de vormgeving zich niet goed verhouden tot de bestaande woningentreepoort. 

De commissie is wel positief over de herbestemming van de voormalige dienstwoningen. De karaoke ruimtes en de 

ontsluiting sluiten netjes aan op de bouwkundige structuur van de woningen. 

 

De commissie is positief over het algemeen herstel- en onderhoudsvoorstel voor de buitengevels en is blij dat de 

deuren van de toegangspoort naar het binnenterrein worden gereconstrueerd. 

 

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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3.8 Heemraadssingel 231, Delfshaven (1e commissiebespreking) (10 min) 

 

Omschrijving:  Advies op verzoek tot aanwijzing van het herenhuis aan de Heemraadssingel 231  

tot gemeentelijk monument 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven op het verzoek van de eigenaar tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het herenhuis aan 

de Heemraadssingel 231 in Rotterdam. 

 

Toelichting  

Hoewel het herenhuis op Heemraadssingel 223 als gemeentelijk monument is beschermd, is nummer 231 tot op 

heden niet als monument aangewezen. Het betreft echter zusterpanden, die tegelijkertijd zijn gebouwd, naar 

ontwerp van dezelfde architect. Er is daarom het verzoek om ook het pand op nummer 231 als monument aan te 

wijzen.  

 

Het herenhuis is een tastbare herinnering aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied en maakt deel 

uit van de karakteristieke vooroorlogse bebouwing. Het herenhuis is een woonhuis in eclectische stijl voor de 

gegoede burgerij uit het eerste decennia van de 20e eeuw met veel ornamentiek en variatie, zowel in de 

vormgeving als de materialisatie. Het grotendeels gaaf bewaarde interieur is zeer rijk vormgegeven en past bij de 

architectuur van het exterieur. Het herenhuis vormt samen met de omringende huizen een gaaf bewaard 

ensemble, omdat ze alle ontwikkeld en ontworpen zijn door T.L. Kanters & zn. 

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De commissie ondersteunt het verzoek tot het aanwijzen van het herenhuis aan de Heemraadssingel. Het vertelt 

samen met de omringende huizen het verhaal van de ontwikkeling van het gebied van woonhuizen voor de 

gegoede burgerij langs de gelijktijdig aangelegde Heemraadssingel. Daarnaast is het een mooie representant van 

een woonhuis in eclectische stijl waarvan het in- en exterieur nog grotendeels gaaf is. 
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3.9  Vijverweg 9, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (5 min) 

 

Omschrijving:  Aanbouw met dakterras 

Ontwerp:  Jasper Deurloo Architect 

Dossier:  OMV. 21.07.00130 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe aanbouw aan de achterzijde van een  

karakteristiek woonpand uit 1903. De bestaande aanbouw is niet gefundeerd, in bouwkundig slechte staat en moet 

vervangen worden. De gevel van de nieuwe aanbouw wordt geplaatst in lijn met de gemetselde uitbouw. Op de 

aanbouw komt een groen dak en een dakterras waarbij het bestaande hekwerk wordt hergebruikt. Het 

gevelontwerp bestaat uit een grote aluminium pui (wit) met een onderverdeling in het glas. Het kader rondom de 

pui is gematerialiseerd in aluminium zetwerk (wit).  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (beschermd stadsgezicht Kralingen Midden) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven laten bij vrijstaande bebouwing de tussenruimte onbebouwd.  

- Bijgebouwen op het voorerf zijn niet toegestaan. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Vormgeving is eenvoudig en terughoudend. 

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid; het individuele pand of een ensemble van twee 

of meer panden. 

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- In voor- en zijtuinen zijn erfafscheidingen vormgegeven als sierhekken passend bij het groene karakter van de 

omgeving.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op het voorstel voor het vernieuwen en uitbreiden van de aanbouw. Het 

gevelontwerp is goed van verhouding en is zorgvuldig en hoogwaardig uitgewerkt.  

 

Conclusie 

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

 


