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VERSLAG 

 
VERGADERING 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021 
 
Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering van de Commissie voor Welstand 

en Monumenten op 15 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: Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos, Ruitenbeek 

 

4 PLANNEN (OPENBAAR) 12:50 

 

4.1  Prins Hendrikstraat 485, Hoek van Holland (1e commissiebespreking) (5 min) 12:50 

 Omschrijving:  Aanpassing borstwering 

 Ontwerp:   Ing. J.J. Geleijnse Teken & Adviesbureau 

Dossier:   OMV.21.02.00415 

 

4.2 Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (3e commissiebespreking) (15 min) 12:55 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.21.07.00697 

 

4.3 Nabij Wildenburg 1, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

 Ontwerp:   STUDIO ∙ NL & Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00633 

 

4.4  Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

 Ontwerp:   HD Architecten & ECHO Urban Design 

 Dossier:   OMC.21.08.00016 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Laan op Zuid, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  Koer Parkstad Rotterdam Blok 1, Nieuwbouw woningen  

 Ontwerp:   V8 architects B.V. & LOLA Landscape Architects B.V. & Studio Architectuur Maken  

 Dossier:   OMC.21.07.00017 (conceptaanvraag) 

 

4.6    Nabij Wolstraat 20, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 17 grondgebonden woningen en 15 appartementen 

 Ontwerp:   Geurst & Schulze Architekten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00019 (conceptaanvraag) 
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4.1  Prins Hendrikstraat 485, Hoek van Holland (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Aanpassing borstwering 

Ontwerp:  Ing. J.J. Geleijnse Teken & Adviesbureau 

Dossier:  OMV.21.02.00415 

 

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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985, Welstandsparagraaf ‘Waterwegcentrum- Oost’ 

Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege ligging aan hoofdwegenstructuur en Ontwikkelingsgebied  

 

Inleidend  

Op 15 september 2021 is het plan voor het aanpassen van de borstwering openbaar besproken met de commissie. 

Voorafgaand daaraan is het plan op 19 april 2021 door het secretariaat onder mandaat van de commissie ‘negatief‘ 

beoordeeld. De aanvrager heeft daarop het plan enigszins aangepast en gevraagd om een advies van de 

commissie. 

 

Omschrijving van het plan 

De ontwerper presenteert het voorstel voor een aanpassing van de borstwering van het appartement op de 

bovenste verdieping van een ‘torentje’ op de hoek van een appartementengebouw. Voorgesteld wordt om aan 

twee zijden bovenaan het gemetselde gevelvlak een uitsparing te maken om plaatselijk een glazen borstwering in 

te passen. Daarbij wordt verwezen naar een glazen balkonstrook die is uitgevoerd op de bovenste verdieping van 

een ander bouwdeel van het complex met een ander gevelontwerp. 

Ten opzichte van de versie uit april is het plan gewijzigd door de glasinvulling van de borstwering in beide 

gevelvlakken meer in verband te brengen met de onderliggende raampatronen. In de gevel aan het Brinkplein lijnt 

de glazen borstwering uit met de onderliggende dubbele rij ramen. Aan de Prins Hendrikstraat wordt eenzelfde 

glazen borstwering voorgesteld, echter wordt aan deze zijde niet uitgelijnd met het onderliggende patroon van 

ramen. 

 

Relevante criteria 

Centrum Dijkgebouw  

- De bovenste laag van het gebouw is terugliggend en verbijzonderd, passend bij de rest van het gebouw.  

Algemene criteria Projecten na 1985  

Verschijningsvorm  

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

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

omliggende bebouwing.   

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

schaal van het hoofdgebouw.  

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij het advies van het secretariaat van 19 april 2021 onderschrijft. 

Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand, vanwege strijdigheid met de geldende criteria. Het plan is 

hiermee in strijd omdat door de voorgestelde ingreep de samenhang binnen de architectonische eenheid van 

gemetselde gevels teveel wordt verstoord.  

Zij herhaalt uit het advies van 19 april 2021 dat de al eerder gerealiseerde ingreep in de gestucte gevel aan de 

Harwichweg wel past in het thema van de daaronder liggende gevelcompositie. Het thema met een borstwering die 

deels hoger en deels lager ligt, komt daar over de volledige gevel voor.  
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De commissie is wel positief over de voorgestelde positie van de uitsparing in de gevel aan het Brinkplein. Hier lijnt 

het glas uit met de dubbele rij onderliggende kozijnen. Daarmee is de ingreep op deze positie voldoende 

afgestemd op de indeling van het bestaande gevelontwerp.  

Aan de zijde van de Prins Hendrikstraat bevindt de uitsparing zich echter boven een gesloten gevelvlak tussen de 

kozijnen waardoor hier het bestaande gevelontwerp wordt verstoord. 

 

Conclusie 

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

bestuur is daarom vooralsnog negatief. 
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4.2  Nabij Schorpioenstraat 51, Prins Alexander (3e commissiebespreking) 

Omschrijving:  Transformatie kantoorgebouw ‘de Ster’ naar woningen 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.21.07.00697 

 

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 geeft een toelichting op de wijzigingen naar aanleiding van de reactie van de commissie in het verslag 

van 21 juli 2021. Het voorstel ligt nu voor als aanvraag omgevingsvergunning. 

Met betrekking tot de daglichttoetreding bij de overkragende balkons en de akoestische werking van de 

gevelmaterialen, geeft de architect aan ze voldoen aan de gestelde eisen, wat is geconcludeerd na uitgebreid 

onderzoek. De vraag om meer woonkwaliteit aan de gevels toe te voegen heeft niet geleid tot fysieke wijzigingen. 

De architect geeft aan dat er in vergelijking met de bestaande gevels veel woonkwaliteit is toegevoegd door het 

aanbrengen van gelaagdheid in de gevel, door het aanbrengen van de balkons en de gevelbanden met glazen 

delen die de gevel zichtbaar maken en het uitzicht van de woning verbeteren.  

De gesloten gevel op de hoek, ter plaatse van het vluchttrappenhuis, is aangepast. Het bovenste gevelvlak wordt 

als vliesgevel uitgevoerd met stijlen en terugliggende vlakken van aluminium in bronskleur. Het onderste gevelvlak 

wordt voorzien van een strekmetalen gevelbekleding waartegen planten kunnen groeien.  

Voor het beoordelen van de kleur en de schaal van de gevouwen metalen elementen wordt een mock-up 

voorbereid.  

 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

-  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 heeft veel waardering voor de grote ingrepen die zijn gedaan om dit kantoorgebouw te 

transformeren naar een woongebouw. Zij stemt in met het voorliggend ontwerp onder voorwaarde dat de volgende 

punten nader worden verfijnd en uitgewerkt en ter beoordeling worden voorgelegd aan de commissie: 

 

- Het toepassen van strekmetaal als gevelmateriaal op plintniveau is niet overtuigend, het is kwetsbaar voor 

aanraking, het trekt vuil aan en sluit niet aan op het karakter van het gebouw. Dat geldt ook voor de toepassing 

van groen aan de gevel op deze hoek. Er zal een meer tactiel en robuust materiaal moeten worden 

voorgesteld; 

- Er zal een gedegen voorstel moeten komen voor de afwatering van het hemelwater, met name ter plaatse van 

de onderste bouwlaag; 

- De detaillering van de balkonzone roept nog veel vragen op. Er lijken openingen te zitten tussen de 

balkonplaat en de geprofileerde gevelband én de technische aansluitingen van de verschillende materialen en 

de naden als gevolg van de plaatverdeling moeten nog worden bepaald. Geadviseerd wordt om een 3D 

impressie te maken op werktekeningniveau om inzichtelijk te krijgen wat de consequenties van de keuzes zijn 

voor de uitstraling van het gebouw. De balkons zijn tenslotte een essentieel onderdeel van het ontwerp; 

- Voor het beoordelen van de toe te passen kleuren en materialen ziet de commissie de mock-up graag in een 

vroegtijdig stadium tegemoet. Daarbij vraagt zij nadrukkelijk om te onderzoeken of de aluminium gevelbanden 

nog een perforatie kunnen krijgen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de weerkaatsing van het geluid, 

het verbeteren van de akoestiek én het kan bijdragen aan de uitstraling van een woongebouw. De commissie 

vraagt het uiterste van de architect om de herkenbaarheid van een prettig en warm woongebouw nog ergens 

tot uitdrukking te brengen.  

 

Conclusie  

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

hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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4.3  Nabij Wildenburg 1, Charlois (2e commissiebespreking)  

Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

Ontwerp:  STUDIO ∙ NL & Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00633 

 

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 aangepaste plan 

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

d.d. 28 april 2021. De balkons ter hoogte van de eerste verdieping aan de Denenburg zijn komen te vervallen. Voor 

deze appartementen is buitenruimte gecreëerd door loggia’s te introduceren aan de achtergevel, grenzend aan de 

galerij. De groene heggen op de begane grond zijn vervangen door ranke hekken met een groenvoorziening 

(klimplant). Voor de doorgangen naar het binnengebied zijn hekwerken toegevoegd om op gezette tijden te kunnen 

afsluiten. De groene gevel aan de Klinkenburg heeft twee extra openingen gekregen om een zichtrelatie te creëren 

met het binnengebied. Ook is de doorgang van de straat naar het collectieve dak aangepast en verduidelijkt.  

 

Met betrekking tot de uitwerking van de groene wand en de groene binnenwereld is een landschapsarchitect bij het 

project betrokken. In de vergadering is een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de groene wand, de collectieve 

daktuin en de functionele tuin waarin het parkeren is opgenomen. Er is veel aandacht voor seizoensgebonden 

groen en de verharding die aan moet sluiten bij de tuin. Door het plaatsen van pergola’s in het midden van het 

middengebied, en deze met staalkabels met groen te verbinden aan de galerijen, wordt het zicht op het parkeerdek 

verzacht.  

 

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).  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie merkt op dat het gewijzigde plan maar ten dele tegemoetkomt aan de kritiekpunten uit het vorige 

verslag. Het verwijderen van de balkons aan de Denenburg verbetert het gevelaanzicht en het straatprofiel maar 

het geboden alternatief voor buitenruimte, de loggia aan de zijde van de galerij, overtuigt de commissie niet. Er 

komt niet of nauwelijks daglicht in de loggia en de buitenruimte is bovendien niet direct toegankelijk vanuit de 

woning. Geadviseerd wordt te onderzoeken of het mogelijk is om de loggia aan de voorgevel te situeren waarbij 

deze bij voorkeur ook direct te betreden is vanuit de woonruimte.  

De ranke hekken die op de begane grond als erfafscheiding voor de buitenruimtes dienen, verbeteren het 

gebruiksgemak van de buitenruimte. De uitwerking is echter nog niet akkoord en getwijfeld wordt of de 

groenvoorziening tegen het hek op deze manier standhoudt. Er zal een meer robuuste en bij de architectuur 

passende afscheiding ontworpen moeten worden die ook zonder groenvoorziening voldoende kwaliteit heeft.  

 

Het ontwerp van het groen wordt door de commissie enthousiast ontvangen en zij ondersteunt de hoge ambitie. 

Het is van groot belang voor de woonkwaliteit van dit bouwblok dat deze voorzieningen standhouden in de verdere 

uitwerking van het plan en dat er te zijner tijd een goed onderhouds- en beheerplan komt om de kwaliteiten ook in 

de toekomst te kunnen waarborgen.  

 

Tenslotte constateert de commissie dat de aanvraag omgevingsvergunning nog onvoldoende is uitgewerkt en op 

een aantal punten nog te weinig kwaliteit heeft.  

-De criteria geven aan dat de entrees van gebouwen hoogwaardig moeten worden uitgewerkt. De voorgestelde 

houtwolcementplaten tegen de plafonds van entrees en onderdoorgangen voldoen daar niet aan. Daar zal een 

hoogwaardiger en duurzamer alternatief voorgesteld moeten worden.  

-Ook de uitwerking van de hemelwaterafvoeren overtuigen nog niet. Het integreren in de gevel is mogelijk maar 

hoe de aansluiting bij de betonnen balkonvloeren technisch en esthetisch wordt opgelost is niet duidelijk. De 

aansluiting op maaiveld is bovendien niet fraai ter plaatse van de terugspringende begane grondgevel.  

-De uitwerking en de aansluiting van de glazen balkonhekken moet nog aan de detailset worden toegevoegd.  

 

Het totaalontwerp wordt ondersteund en kan resulteren in een mooi en robuust gebouw. Deze belofte moet echter 

nog waargemaakt worden in de detailuitwerkingen van het plan. Gevraagd wordt om meer beeldbepalende details 

aan te leveren en in te zetten op een hogere kwaliteit van de uitwerking van de begane grond en eerste verdieping. 

Voor de toe te passen kleuren en materialen wordt gevraagd om bemonstering aan te leveren.  

 

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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4.4  Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

Ontwerp:  HD Architecten & ECHO Urban Design 

Dossier:  OMC.21.08.00016 (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 

In dit vooroverleg wordt een beeld geschetst van de vier kwadranten die samen het centrum van de wijk Lage Land 

vormen. De kwadranten representeren een grove verdeling in winkelhart, recreatiegebied, woonhart en sport en 

onderwijs. In een deel van laatstgenoemde cluster, waar nu een sportaccommodatie en een kantoorgebouw zijn 

gelegen, is de ontwikkelaar voornemens een inclusieve wijk te realiseren waar wonen, sporten en recreëren 

samengaan.  

Het ruimtelijk model bestaat uit een samengesteld bouwblok rondom een collectieve binnenruimte waarin het 

parkeren is opgelost. Aan de randen worden hogere schijven voorgesteld (11 en 14 bouwlagen) en in het midden 

lagere stroken van 6 bouwlagen. Aan de noordelijke zijde van het bouwblok wordt een nadrukkelijke relatie gezocht 

met de sportvelden en worden de hoogteverschillen ingezet om de overgangen tussen openbaar, semi-openbaar 

en privégebied vorm te geven.  

Om aan te sluiten op het stedenbouwkundig weefsel van de stempel- en strokenbouw wordt er in de 

architectonische opzet een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de langsgevels voorzien van galerijen, en de 

kopgevels die een meer gesloten karakter hebben. Voor het creëren van buitenruimten en de ontsluitingstypologie 

van de woningen zijn nog verschillende varianten in onderzoek.  

Naast de sportvelden zal nog een nieuwe sportaccommodatie komen voor de in het gebied gevestigde boksschool 

en skischool. Voor de uitwerking van dit gebouw zijn enkele referentiebeelden aangeleverd.  

 

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.  

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

gevelelementen.  

-  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 

Hoewel er nog geen sprake is van uitgewerkte bouwvolumes en geveltekeningen, vindt de commissie het prettig 

om in dit vroege stadium kennis te nemen van de ontwikkeling en daar al op te kunnen reflecteren.  

 

De studie naar een intensief woongebied dat het maaiveld activeert is interessant en uit de prestatie spreekt een 

hoge ambitie die wordt ondersteund. Het uitgangspunt om de bouwblokken voldoende afleesbaar te houden als 

losse blokken, refererend aan de stedenbouwkundige structuren van de stempel- en strokenbouw, is goed. De 

commissie benadrukt wel dat de nu gekozen hybride vorm, de wijze waarop de bouwblokken zijn samengesteld en 

relatie met het maaiveld is uitgedacht, een complex architectonisch vraagstuk oplevert voor de verdere uitwerking. 

Dit vraagt om een hele scherpe analyse van het gebruik van het gebouw en van de collectieve ruimten. Hoe 

worden de woningen ontsloten en wat betekent dit voor de aansluiting op maaiveld en voor de onderlinge 

aansluiting op van de bouwblokken?  

 

De hybride vorm brengt veel risico’s met zich mee en die moeten in dit stadium worden onderkend. De overgangen 

tussen openbaar, semi-openbaar en privé roepen veel vragen op. Bijvoorbeeld waar de voordeuren en de 

brievenbussen zitten van de woningen die grenzen aan de sportvelden of hoe de bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten wordt gewaarborgd. De commissie adviseert de relatie tussen het maaiveld en het gebouw en de 

afzonderlijke woning als belangrijk aandachtspunt op te pakken in de vervolgstudie. 

 

Van het sportgebouw was te weinig informatie voorhanden om daarop te reflecteren.  

 

Conclusie 

De commissie heeft op hoofdlijnen gereageerd op de ingediende conceptaanvraag en benadrukt dat de indiener 

geen ontwerp ter beoordeling heeft voorgelegd. Zij vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen en ziet te 

zijner tijd een eerste ontwerpvoorstel met belangstelling tegemoet.  
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4.5  Laan op Zuid, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

Omschrijving:  Koer Parkstad Rotterdam Blok 1, Nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  V8 architects B.V. & LOLA Landscape Architects B.V. & Studio Architectuur Maken 

Dossier   OMC.21.07.00017 (conceptaanvraag)  

 

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

betrokkenheid bij de planvorming.  

Commissielid Jeroen Ruitenbeek trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, 

vanwege zijn rol als supervisor voor het gebied. 

 

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 aanvraag heeft betrekking op een grootschalige stedenbouwkundig invulling aan de Laan van Zuid en is 

opgebouwd uit verschillende gebouwclusters rondom een collectieve binnentuin. De gebouwblokken zijn verdeeld 

onder twee architecten. Het ontwerpteam wordt vervolmaakt met een landschapsarchitect voor de collectieve 

buitenruimte en aansluiting op maaiveld. Het betreft een verdere doorwerking van een ontwerp dat is gewonnen in 

een tender. 

 

Het gehele gebouwcomplex bevat een rijke diversiteit aan woningtypologieën, is hybride opgebouwd maar wel 

herkenbaar als één blok door eenzelfde materiaal- en kleurgebruik. Zowel de voor- als achtergevels zijn 

opgebouwd uit steenachtige en keramische materialen in een oranje tint. Alle gevelkozijnen zijn groen en hebben 

nuances in kleur. De plasticiteit en de architectonische vormgeving van de gevels verschillen per typologie en zijn 

op straatniveau wisselend van karakter.  

 

In de hoek van het gebouw aan de zijde van het parkje is een opening in de gevelwand gemaakt om de verbinding 

met de collectieve binnentuin te maken. Door het realiseren van een losstaand gebouw (Villa Residu) achter die 

hoek worden twee ingangen gecreëerd die met een mee ontworpen hekwerk kunnen worden afgesloten.  

 

De collectieve tuin is landschappelijk ingericht en de aansluiting op de achtergevels van de grondgebonden 

woningen vormgegeven met pergola’s. Aan de voorgevels zijn (gedeeltelijk) groene margestroken aangebracht 

voor een landschappelijke aansluiting op maaiveld.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam)  

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen  

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing  

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

-  De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles.  

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

stad als geheel.  

Verschijningsvorm  

-  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.).  
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-  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.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering  

-  Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing.  

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

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

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

gelijkwaardig daaraan.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

-  Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd.  

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

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

 

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

De commissie heeft veel waardering voor de visie op de locatie en de wijze waarop dit is vertaald in het ontwerp. 

Door de samenhang op te zoeken in de grote samengestelde blokken sluit het goed aan op het grootstedelijk 

karakter van de locatie. Anderzijds is het complex opgedeeld in kleinere eenheden die de variëteit van woningen 

benadrukken en daarmee de leefbaarheid op een ander schaalniveau enorm vergroten. De aandacht voor flora en 

fauna en de zorgvuldige inpassing van het groen draagt daar op belangrijke wijze aan bij.  

Ook de architectonische uitwerking van de gevels en de kleur- en materiaalkeuze getuigt van zorgvuldigheid en 

hoge kwaliteit. De commissie ondersteunt het plan en de getoonde ambitie en ziet dit graag terug in de verdere 

uitwerking in de aanvraag omgevingsvergunning.  

 

De weliswaar bij deze conceptaanvraag aangeleverde detailset werd in de presentatie van de architecten niet 

nader toegelicht en is daarom nog niet door de commissie van een reactie voorzien. 

 

Conclusie 

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

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

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.6  Nabij Wolstraat 20, Noord (1e commissiebespreking)   

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 17 grondgebonden woningen en 15 appartementen 

Ontwerp:  Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00019 (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 

Op een braakliggend terrein aan de Wolstraat, tussen de Zwaanshalskade en de Loofdakstraat, wordt de 

stedenbouwkundige structuur hersteld door het gehele plot te bebouwen en aan te sluiten op de bestaande 

bebouwing. Aan de kant van Zwaanshalskade wordt een appartementengebouw gerealiseerd en de overige kavels 

worden ingevuld met grondgebonden woningen. De kopblokken die aansluiten op de bestaande bebouwing krijgen 

een hoogteaccent.  

 

De grondgebonden woningen krijgen een standaard woningindeling die wordt gerepeteerd en per ensemble wordt 

gespiegeld. De gevels worden gemetseld, in verschillende verbanden, en voorzien van gemetselde rollagen, 

keramische waterslagen en houten kozijnen, ramen en deuren.  

Met minimale middelen worden de verschillen aangezet om de pandsgewijze opzet te benadrukken. Per ensemble 

van twee woningen verschilt de kleur van het voegwerk om de overgangen genuanceerd aan te duiden. In de 

gevelwand wordt nog een hoogtesprong van drie naar vier bouwlagen als aanzet naar het hoogteaccent van het 

appartementencomplex. De appartementen krijgen een entree aan de Wolstraat en zijn net als de grondgebonden 

woningen opgebouwd uit metselwerk in verschillende verbanden. Buitenruimtes zijn gerealiseerd door loggia’s aan 

de voorgevel te situeren.  

 

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.  

-  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.  

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

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

gelijkwaardig daaraan.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

-  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 waardeert het voornemen om deze gevelwand te herstellen waardoor hier weer een volwaardige 

routing tussen het Oude Noorden en de Rotte wordt gerealiseerd. Zij is ook erg te spreken over de vormgeving en 

de eerste aanzet van het materiaalgebruik en de geveldetails van de grondgebonden woningen, die een rijk en 

ambachtelijk gedetailleerd woonblok nastreven.  

 

De opmerkingen die de commissie heeft, zijn met name stedenbouwkundig van aard en hebben betrekking op de 

hoogteaccenten en de wijze waarop de aansluitingen op de belendingen zijn vormgegeven.  

De keuze voor de schaalsprong op de hoeken oogt niet vanzelfsprekend en is ruimtelijk onvoldoende onderbouwd. 

Met name de schaalsprong van het appartementencomplex oogt te groot in verhouding tot de bestaande 

bebouwing. De vraag wordt gesteld of deze overgang soepeler kan worden vormgegeven. Ook wordt de vraag 

wordt gesteld hoe dit hoekgebouw zich als totaal manifesteert in de gevelwand aan de Zwaanshalskade.  

Met betrekking tot de architectonische uitwerking van het appartementengebouw vraagt de commissie zich af of de 

entree wel voldoende uitnodigend en hoogwaardig genoeg is vormgegeven. Zowel de entree als de hoek aan de 

Zwaanshalskade verdienen iets meer cachet.  

Ook het hoekaccent en de aansluiting op het gebouw aan de Loofdakstraat overtuigt nog niet. Het grote 

gemetselde kader met open venster overtuigt niet als aansluiting op de naastgelegen bebouwing uit de jaren 80. 

Door de aanwezigheid van een geprononceerd trappenhuis ligt een aansluiting die wat meer terughoudend van 

karakter is meer voor de hand. 

De gevelopzet van de totale straatwand hinkt nu nog te veel op twee gedachten. De pandsgewijze onderverdeling 

door een wisselende voegkleur verstoort de heldere verdeling in ensembles. De commissie doe de suggestie de 

verschillende ensembles duidelijker te definiëren.  

 

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. 

 
 


