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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 
 

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

en Monumenten op 29 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) 13:05 

 

4.1  Dresdenlaan 19, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (5 min) 13:05 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woning 

 Ontwerp:   Jasper Deurloo Architect 

 Dossier:   OMV.21.07.00644 

 

4.2 Nabij Laan op Zuid / Brede Hilledijk, Feijenoord (1e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Huis op Zuid, nieuwbouw woningen en horeca 

Ontwerp:   Koen van Velsen architecten 

 Dossier:   OMC.21.07.00047 (conceptaanvraag) 

 

4.3 Pretorialaan 85 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:25 

 Omschrijving:  Renovatie Transvaal-Pretoria complexen 

 Ontwerp:   van Es architecten 

 Dossier:   OMC.21.06.00037 (conceptaanvraag) 

 

4.4 Jan Ligthartstraat 10, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:45 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw basisschool De Archipel  

Ontwerp:   O III Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.05.00108 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Nabij Paul Krugerstraat / Jacominastraat, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:05 

 Omschrijving:  De Kuil, nieuwbouw 232 woningen, semi openbaar hof en parkeervoorziening 

Ontwerp:   ROFFAA 

 Dossier:   OMC.21.09.00059 (conceptaanvraag)  

 

4.6 Nabij Kratonkade 1, Delfshaven (4e commissiebespreking) (15 min) 14:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woongebouw SAWA – wijzigingen gevels 

 Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

 Dossier:   OMV.20.12.00567 

 

4.7  Rodaristraat 31, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Thorbecke VMBO 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.07.00091 (conceptaanvraag)  
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4.8  Delftweg 13, Overschie (2e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  Transformatie van Petrus Bandenkerk naar horecagelegenheid 

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen & i29 interior architects B.V. 

Dossier:   OMC.21.05.00034 (conceptaanvraag)  
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4.1  Dresdenlaan 19, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw woning 

Ontwerp:  Jasper Deurloo Architect 

Dossier:  OMV.21.07.00644 

 

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 09 juni 2021 is het conceptplan voor de nieuwbouw van het woonhuis in het interne deel van de 

commissievergadering voorbesproken. Naar aanleiding van de opmerking van de commissie is het plan verder 

uitgewerkt, en ingediend als aanvraag omgevingsvergunning.   

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert het uitgewerkte plan waarbij wordt gereageerd op de opmerking van de commissie uit het 

advies van 09 juni 2021. 

De horizontale band van verticaal metselwerk ter hoogte van de verdiepingsvloer en de dakrand is strak uitgewerkt. 

De band is in hoogte verdubbeld om ook het dikkere pakket van de sedum dakbedekking af te schermen. 

Voorgesteld wordt de gevels in licht metselwerk stootvoegloos uit te voeren en de donkere houten geveldelen met 

een transparante beits op kleur te houden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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. 
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- 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 geeft aan dat het plan is uitgewerkt tot een evenwichtig ontwerp. De horizontale banden met 

verticaal metselwerk zijn scherp en consequent gedetailleerd. Het stootvoegloze metselwerk en de houten 

gevelbekleding op de begane grond versterken de horizontale opzet en verschijningsvorm op overtuigende wijze. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 
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4.2  Nabij Laan op Zuid / Brede Hilledijk, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Huis op Zuid, nieuwbouw woningen en horeca 

Ontwerp:  Koen van Velsen architecten 

Dossier:  OMC.21.07.00047 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, vanwege de 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 architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van appartementengebouw dat onderdeel is van de 

gebiedsontwikkeling Parkstad aan de Laan op Zuid. Het rechthoekig volume waarin het zwembad komt, is in het 

recente verleden separaat behandeld, positief beoordeeld en reeds vergund. Deze planbehandeling spitst zich toe 

op de plint en de woontoren.  

De plint van het gebouw heeft een opbouw van een transparante glazen gevel met een dunne, microbetonnen 

luifel rondom. De glazen puien krijgen tussenliggende penanten van natuursteen.   

Het appartementendeel bestaat uit een toren met een open voor- en achtergevel en dichtere kopgevels. De open 

gevels hebben een rasterstructuur van aluminium beplating die op een aantal plekken dikker is aangezet, met 

ingeklemde glazen balustrades voor de buitenruimtes. De kopgevels zijn ook van aluminium beplating, en krijgen 

een gevelindeling van verspringend geplaatste verticale openingen die naar boven toe in aantal toenemen. 

 

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. 

- 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.  
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- 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 grote waardering voor de getoonde ambitie, de ontwerpkwaliteit van het plan en de hoge mate 

van zorgvuldigheid en gelaagdheid die zichtbaar is in de detailuitwerking. Ondanks dat er is afgestapt van het 

gebruik van microbeton in de gevels van de toren, heeft dit niet ingeboet op de kwaliteit van het plan. De architect 

geeft aan dat de kleur en de glansgraad (mat) nauwkeurig wordt afgestemd op de uitstraling en kleur van het 

microbeton dat is toegepast in de luifel en in de gevels van het naastgelegen zwembad. Enige punt van twijfel is de 

detaillering van de balkonrand daar waar het glas achter het aluminiumpaneel is ingeklemd. Het is de commissie 

niet duidelijk hoe hier vervuiling wordt voorkomen. 

 

Conclusie 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.   
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4.3  Pretorialaan 85 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie Transvaal-Pretoria complexen 

Ontwerp:  van Es architecten 

Dossier:  OMC.21.06.00037 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor een grootschalige renovatie van een aantal gebouwcomplexen binnen 

een gesloten bouwblok, grenzend aan de Pretorialaan, de Paul Krugerstraat en de Transvaalstraat.  

De renovatie heeft betrekking op herstelwerkzaamheden aan gevels en daken, schilderwerk van onderdelen, het 

schoonmaken van het metselwerk, het vervangen en vernieuwen van plaatmateriaal en balkonhekken en het 

gedeeltelijk vervangen van de kozijnen en draaiende delen in de voorgevel.  

De voordeuren aan de straat worden in kleur geüniformeerd en gedeeltelijk vervangen door geïsoleerde 

voordeuren. In de monumentale entree van het pand aan de Pretorialaan 115-117 wordt de portiek verkleind door 

de entreepui naar voren te plaatsen. Dit in verband met overlast in de portiek. De gevelbekleding van 

dakopbouwen wordt vervangen door een beplating met ‘zinklook’. 

 

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 

- 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). 

- 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 de ambitie en het uitgangspunt om deze sociale woningbouwblokken van een 

kwaliteitsimpuls te voorzien. De gebouwen bevinden zich in een kwetsbaar stuk stad en de slechte staat van de 

panden en de ingrepen uit de jaren 80 dragen niet bij aan een positieve uitstraling voor de buurt. De noodzaak voor 

het technisch en esthetisch herstel van deze van oorsprong karakteristieke panden is voldoende aangetoond. 

 

De commissie is echter niet overtuigd dat de voorgestelde werkzaamheden daadwerkelijk de kwaliteit van de 

panden voor de langere termijn verhogen. Het voorstel maakt duidelijk dat de middelen krap zijn en dat er in wezen 

een zeer terughoudende renovatie is voorgesteld waarbij de ingrepen worden uitgesmeerd over alle blokken. 

Beplating wordt vervangen door nieuwe beplating en aluminium kozijnen worden vervangen door kunststof 

kozijnen. Deze wijzigingen lijken symbool te staan voor symptoombestrijding. 

 

De commissie onderkent dat de renovatie van sociale woningbouwblokken vaak spanning oplevert tussen budget 

en ambitie als gevolg daarvan lastige keuzes gemaakt moeten worden tussen wenselijke en noodzakelijke 

ingrepen. Zij hoopt dat er maximale inspanning wordt gedaan om subsidies en budgetten binnen te halen. Deze 

wijk en deze specifieke panden verdienen een kwalitatieve en duurzame kwaliteitsslag.  

 

Daarnaast wordt geadviseerd om te onderzoeken of een andere strategische aanpak kan leiden tot meer 

duurzame en wellicht gefaseerde ingrepen. De restauratievisie kan bovendien per blok verschillen. Wat heeft welk 

woningblok nodig om weer kwalitatieve woningen te kunnen herbergen. Historisch materiaal kan daarbij als 

belangrijke onderlegger fungeren om de oorspronkelijke allure zoveel als mogelijk te herstellen. Denk daarbij aan 

de profilering, indeling en kleur van de kozijnen of de diepte van negge. Dit kan bijdragen aan de rijkheid van de 

gevel. Heel concreet verwijst de commissie hierbij naar het voornemen om de entreepui van de monumentale 

portiek aan de Pretorialaan naar de gevelrooilijn te plaatsen. Dit draagt juist niet bij aan de uitstraling en kwaliteit 

van de gevel.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.4  Jan Ligthartstraat 10, Feijenoord (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw basisschool De Archipel 

Ontwerp:  O III Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00108 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de sloop/nieuwbouw van een schoolgebouw met naastgelegen dubbele 

gymzaal. Het bestaande schoolgebouw uit de wederopbouwperiode is beoordeeld als ongeschikt voor het 

onderwijsprincipe van deze school. Daarbij ligt de school ver terug vanaf de straat, wat niet aansluit op de 

ontwikkelvisie voor dit transformatiegebied. Het gebied zal worden getransformeerd naar een gemengd woon-

werkgebied met waarbij de gebouwen volgens een ordenend principe grenzen aan stedenbouwkundige rooilijnen. 

 

De Archipel is een school voor speciaal onderwijs en dat is in het ontwerpproces bepalend geweest voor een 

aantal ingrepen. Er is gekozen voor een compact schoolgebouw met korte looplijnen en maximaal toezicht. Door 

inhammen aan de voor- en achterzijde te introduceren, worden beschutte plekken gerealiseerd die zich goed lenen 

als toegangen tot het schoolgebouw. De entree aan de zijde van het schoolplein heeft een optimale verbinding met 

een parkeerterrein en autotoegang achter de gymzaal waardoor een comfortabele situatie ontstaat voor het halen 

en brengen van de kinderen.  

 

In de architectonische opzet wordt er gerefereerd aan de wederopbouwarchitectuur door een heldere 

rasterstructuur voor te stellen met een gevelvulling die, afhankelijk van de achterliggende ruimte, meer open of 

gesloten is. De banden van het raster worden bekleed met glasvezelversterkte betonnen platen en de vlakken 

worden ingevuld met glas en geprofileerde metaalplaat. In de gevel aan de straat wordt een kunstwerk toegevoegd 

als herinneringsteken aan deze locatie, als plek waar de voetbalclub Feyenoord is gestart. Het beeld van het 

silhouet van een haag aan toeschouwers langs de lijn, wordt middels laser-snijtechniek in een stalen hekwerk 

vastgelegd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Motorstraat en landbouwbuurt’) 

 

Relevante criteria 

Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie) 

- Een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek. 

- Het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie. 

- Verschil tussen drager (constructie) en invulling. 

- Helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/toplaag. 

- De gevelindeling kent een fijnschalig raster en repititie. 

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

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

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

- Ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail. 

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

Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- Nieuwbouw voegt zich als individueel gebouw in de omgeving. 

- Nieuwbouw is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw binnen het grotere geheel inneemt (wand in 

de straat). 

- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbrokendoor achterkantsituaties. 
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- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krij-gen een zelfde (hoge) kwaliteit als de 

gevel. 

Aanvullend voor de rand Valkeniersweide: 

- Bouwinitiatieven verbinden / begeleiden het park met het middengebied. 

- Bebouwing voegt zich binnen het grid en opent zich naar het park( hybri- de bouwblok) 

- De bebouwing is intermediair tussen stad en park.  

- Bebouwing richt zich op het park, d.m.v. balkons en entrees 

Gebouwen op zichzelf 

- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel. 

- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm. 

- Het gebouw heeft een duidelijk te onderscheiden plint (begane grond). 

- Het gebouw richt zich op de straat. 

- Voorkanten hebben een open uitstraling. 

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

omringend gebied. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. 

- Entrees zijn duidelijk zichtbaar in de gevel. 

- Blinde gevels in de plint zijn niet toegestaan.  

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

- In en uitspringende delen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 

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

Aanvullend voor de rand Valkeniersweide: 

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw en het park. 

- Op maaiveld moet er interactie tussen gebouw (de woning) en omgeving (de straat / het park) zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

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

Hart van Zuid. 

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

wel voldoende familie van elkaar te blijven. 

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

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

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

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

op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld.  

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

De commissie is enthousiast over het voorliggend ontwerpconcept, dat uitgaat van heldere architectuurtaal met 

een passende verwijzing naar de wederopbouwperiode. De toegangen tot de school zijn slim ingepast, waarbij 

rekening is gehouden met de vele kinderen die met de auto naar deze school komen. Het doorzetten van de 

architectuurstijl van de school in de gevels van de gymzaal ziet er vanzelfsprekend uit en resulteert in een passend 

ensemble.  

 

Met betrekking tot de verdere uitwerking geeft de commissie de volgende opmerkingen mee: 

-  de wijze waarop het gebouw aansluit op het maaiveld is nog niet overtuigend. Door het gebouw iets op te tillen, 

bijvoorbeeld door toepassing van een plint, ontstaat een wat vanzelfsprekender en robuuster aansluiting op de 

stoep; 

- de gevels ogen erg vlak doordat de vlakvulling nagenoeg gelijk ligt aan de rasterstructuur. Geadviseerd wordt 

een diepere negge toe te passen; 

-   de geprofileerde metalen panelen die als vlakvulling worden toegepast komen wat zwaar en gesloten over. 

Gevraagd wordt een zachter en opener materiaal toe te passen dat beter aansluit bij het karakter en de functie 

van schoolgebouw; 
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-  de kwaliteit van de gevelbekleding van het raster valt of staat bij de detailuitwerking. Van belang is te weten hoe 

het materiaal de hoek om gaat, of er naden zichtbaar zijn en hoe deze zijn verdeeld over de gevel en hoe de 

aansluiting op de vlakvulling is bedacht; 

-  de installaties zijn vooralsnog op passende wijze ondergebracht achter de gevel van de bovenste bouwlaag. De 

voorgestelde zonnepanelen op de daken verdienen dezelfde aandacht en als onderdeel van de ‘vijfde gevel’ 

nauwkeurig ingepast te worden en uit het zicht geplaatst te worden. 

 

Conclusie 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.5  Nabij Paul Krugerstraat / Jacominastraat, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  De Kuil, nieuwbouw 232 woningen, semi openbaar hof en parkeervoorziening 

Ontwerp:  ROFFAA 

Dossier:  OMC.21.09.00059 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Ruitenbeek trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, vanwege de 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 architect presenteert het voorstel voor een grootschalige woningbouwproject op de grens van de 

Afrikaanderbuurt en de Kop van Zuid. Het betreft een superblok met een grote diversiteit aan woningtypologiën 

rondom groene, semi-openbare binnenhoven.  

De buitenste schil van het superblok heeft een heldere en herkenbare contour door toepassing van gemetselde 

gevels in een oranje-rode steen. De differentiatie wordt gezocht in verschillende metselverbanden en in de kleuren 

van de voeg. Voor de vormgeving van de gevels heeft een prominent hoekpand in de Afrikaanderbuurt als 

inspiratiebron gefungeerd. Als gevolg daarvan is een diversiteit aan raamvormen toegepast en het gebruik van 

siermetselwerk voor het benadrukken van de drieling van plint, bovenbouw en beëindiging van de gevel.   

De binnenwereld van de hoven is geheel anders vormgegeven gematerialiseerd door toepassing van houten 

gevelbekleding en een integraal ontworpen groen plan voor het binnengebied. Het parkeren is volledig opgelost 

onder de gebouwen waardoor er ook grote bomen in de volle grond geplaatst kunnen worden.  

 

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. 

- 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.  
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- 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 is op hoofdlijnen enthousiast over het gepresenteerde project. Op een stedenbouwkundig lastig 

knooppunt, is een interessant, ruimtelijk en solide plan ontstaan met heldere uitgangspunten voor de gevels. De 

grote zorgvuldigheid waarmee de groene binnenwereld, de biodiversiteit en de waterbuffering integraal zijn 

meegenomen wordt ondersteund. 

De grote zorg voor de commissie zit in de verdere uitwerking van het plan, van de schaal van het bouwblok naar de 

schaal van de gevel. Kan het hoge ambitieniveau, zichtbaar in de impressies, waargemaakt worden? De 

commissie is daar nog niet van overtuigd. In de eerste aanzet voor de uitwerking van de gevels en de bijbehorende 

details ontbreken de kwaliteit en ambachtelijkheid die nodig zijn voor een hoogwaardig en kwalitatief eindbeeld. 

Voorkomen moet worden dat de mooie verwevenheid in de gevels met royale gevelopeningen verschraalt naar 

gevels met gaten en raamvormen met te weinig grandeur. De positionering van de ramen op de verdiepingen op 

de hoek Brede Hilledijk-Paul Krugerstraat overtuigt nog niet. 

De commissie adviseert om van alle afzonderlijke bouwdelen gedetailleerde gevelfragmenten te maken aangevuld 

met beeldbepalende details. Zodoende kan de mate van tactiliteit, robuustheid en ambachtelijkheid van de gevels 

zorgvuldig beoordeeld worden.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Nabij Kratonkade 1, Delfshaven (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woongebouw SAWA – wijzigingen gevels  

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OMV.20.12.00567 (voorheen conceptaanvraag OLO 5011251) 

 

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 plan 

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

verslag d.d. 21 juli 2021.  

 

De gevel aan de groene tussenstraat is verder uitgewerkt en voorzien van een extra groenstrook in de volle grond. 

Het concept van de ‘groene terrassen’ wordt doorgezet tot op maaiveld, het groen daalt neer in de tussenstraat. 

Het ontwerp en de uitwerking van het groenplan is uitgebreid naar de gevel aan de tussenstraat en zal jaarrond 

groen zijn. Voor het beheer en onderhoud van het groen aan de gevels en de terrassen is een uitgebreid plan 

opgesteld dat centraal wordt geregeld door de VVE en is vastgesteld in de akte van splitsing. De kwaliteit wordt 

onder andere geborgd door een geïntegreerd irrigatiesysteem. 

 

Voor het beoordelen van de transparantie van de strekmetalen balustrades zijn referentiebeelden toegevoegd en 

wordt benadrukt dat het gebruik van twee verschillende materialen (glas en strekmetaal) zorg dragen voor een 

bepaalde maat en schaal in de gevel. Het strekmetaal wordt thermisch verzinkt en gelast in het frame. 

 

Voor het onderhoud van de houten gevel is uitgebreid ingegaan op de gekozen houtsoort en de behandeling die 

het krijgt, waardoor het wordt ‘veredeld’ en een levensduur heeft van circa 20 jaar. De oostgevel is zodanig 

ontworpen dat de vergrijzing in zijn geheel egaal plaatsvindt. Met het zagen van alle houten latten en delen is 

rekening gehouden met het minimaliseren van inwatering en kent een sterk geventileerde spouw.  

 

De vormgeving van het hekwerk rondom de trap is toegevoegd en is afgestemd op het hekwerk van de gevel, 

opgebouwd uit stijlen en kokers in een warmbruine kleur met een vulling van RVS kabelnetten. De naar 

binnenslaande deuren die als poort naar de trap leidt, zal afhankelijk van de wensen de VVE afwisselend open of 

gesloten zijn.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied  

 

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

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

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

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

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

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

van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader.  

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing: 

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

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

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

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  
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6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 

 

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

De commissie constateert dat op de transparantie van de strekmetalen balustrades, het onderhoud van de houten 

gevels en het beheer van het groen, zorgvuldig en overtuigend is gereageerd op de opmerkingen uit het vorige 

verslag. De gevel tegenover het Kuehne en Nagel Gebouw blijft echter kwetsbaar en voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de groenvoorziening. De beplantingsstrook in de volle grond geeft wel meer vertrouwen in een 

blijvend groen gevelbeeld. Toch pleit de commissie voor een meer bouwkundig detail in aansluiting op het 

maaiveld, in de vorm van een plint of basement, waardoor het gebouw ook zonder groen stevig genoeg landt. De 

commissie adviseert daarbij te overwegen om het groen van boven naar beneden te geleiden, wat goed aansluit 

op het concept van de groene terrassen.  

 

De vormgeving van het hekwerk voor de trap lijkt een logische voortzetting van de gevel van de parkeergarage 

maar resulteert nog niet in een vanzelfsprekend aanlanding van de trap. De trap heeft mede door de transparantie 

van de gaasgevel een uitnodigend karakter maar toont tegelijkertijd fragiel. Een andere balans tussen de tactiliteit 

van de stijlen, balusters en gaasgevels en de robuustheid van de aanlanding van de trap op maaiveld is gewenst 

om voldoende aan te sluiten op het gehele gebouw en de trap voldoende prominentie te geven. 

 

Conclusie 

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

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

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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4.7  Rodaristraat 31, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Thorbecke VMBO 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00091 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een schoolgebouw binnen een te realiseren 

onderwijscampus. Aan de westzijde van de kavel vindt sloop-nieuwbouw plaats voor de J.A. Bijlooschool. Aan de 

oostzijde bevindt zich een bestaande sporthal en onderwijsgebouw van Thorbecke.  

Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met een voorkeursmodel waarin een aantal onderwijsgebouwen worden 

begrensd door een groenzone langs de Prinsenlaan en een sportzone langs de Rodarisstraat. Voor de 

onderwijsgebouwen die de campus gaan vormen is het uitgangspunt dat deze een paviljoenachtige opzet hebben 

met gevels die rondom een uitnodigend karakter hebben met de hoofdingangen aan de zuidelijke sportzone. De 

campus moet toegankelijk en herkenbaar zijn als één openbaar gebied. 

Het ontwerp van het onderwijsgebouw gaat van een rechthoekig volume van maximaal drie bouwlagen en ligt aan 

de noordzijde in de rooilijn van de naastgelegen gebouwen. Naar het binnenterrein toe zijn twee hoekverdraaiingen 

in het volume geïntroduceerd om beschutte plekken te creëren en de ingang te markeren. Door het toevoegen van 

een pergola is een bufferzone gecreëerd tussen entree en de openbare ruimte van de campus.  

De gevelarchitectuur heeft verwijzingen naar de kenmerken van wederopbouwarchitectuur binnen de stempel- en 

strokenbouw. De noordgevel is opgebouwd als rastergevel met grote verglaasde gevelvlakken met houten 

accenten. De twee langsgevels hebben een meer gesloten karakter en ritme van gevelopeningen, Alle gevels 

worden gemetseld en hebben accenten met houten latten en zijn voorzien van aluminium, geanodiseerde kozijnen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  
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- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is niet overtuigd van het voorstel en mist vooral een logische en verklaarbare inbedding van het 

gebouw in zijn context. Het architectonisch concept roept veel vragen op en geeft nog geen passend antwoord op 

het criterium dat bouwinitiatieven passen bij het samenhangend geheel van bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en daarmee een nieuw herkenbare identiteit vormen. Hoe verhoudt het gebouw zich tot de campus 

en visa versa? 

 

Door de hoekverdraaiing lijkt het gebouw zijn rug toe te keren naar de naastgelegen J.A. Bijschool. Dit draagt niet 

bij aan de campusgedachte. Dat geldt ook voor de keuze voor een gedeeltelijk opgetild maaiveld en het voorstel 

voor een pergola bij de entree, waardoor het gebouw zich afzondert van zijn omgeving en niet het gewenste 

paviljoenachtig karakter krijgt. Daarbij mist de commissie ook de vertaling van de identiteit van de school in het 

ontwerp van de gevels. Wat dient de school uit te stralen en op welke wijze draagt het schoolgebouw bij aan het 

openbaar karakter van de campus?  

 

De commissie adviseert eerst een stap terug te doen om de stedenbouwkundige structuur te verhelderen en de 

identiteit en uitstraling van de campus duidelijker gedefinieerd te krijgen. Er is een landschappelijke onderlegger 

nodig om daarbinnen zorg te dragen voor stedenbouwkundige en architectonische samenhang tussen alle 

gebouwen binnen de onderwijscampus.  

Conclusie 

De commissie heeft vooralsnog op hoofdlijnen gereageerd op de ingediende conceptaanvraag en vraagt aandacht 

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

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

negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.8  Delftweg 13, Overschie (2e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Transformatie van Petrus Bandenkerk naar horecagelegenheid 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen & i29 interior architects B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00034 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste en verder uitgewerkte 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) 

 

Omschrijving van het aangepaste en verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert het aangepaste en verder uitgewerkte voorstel voor de herbestemming van de Petrus 

Banden Kerk uit 1831 naar een restaurant en het verbouwen van het pastoriehuis tot woonhuis. Het betreft een 2e 

conceptplan, waarin rekening is gehouden met het op 26 mei 2021 gegeven advies van de commissie. 

 

Voor deze herbestemming lopen twee afzonderlijke trajecten. Vanuit het Bisdom Rotterdam is een traject gestart 

voor het verwijderen van diverse liturgische objecten, waaronder de preekstoel, het orgel, het religieus glas-in-lood 

en diverse andere liturgische elementen. De aanvraag voor het verplaatsen van deze objecten is in een 

afrondende fase. 

 

De hoofdingrepen die zijn voorzien bij de herbestemming van het kerkgebouw naar restaurant zijn een nieuw 

venster in de achtergevel, het openen van de blindnissen in de voorgevel en de achterliggende ruimte voorzien van 

een vloer, het aanbrengen van een spiltrap in zowel de klokkentoren als naar het voormalig orgelbalkon. Vanwege 

funderingsherstel zal ook de vloer vervangen worden. Het voorgestelde blokkenpatroon van terrazzo en 

natuursteen is een echo van het plafond. De beoogde indeling van het restaurant is afgeleid van de positie van de 

kerkbanken die plaatsmaken voor een nieuw interieur. Het te maken venster in de achtergevel komt in afmeting 

grotendeels overeen met een niet meer aanwezig authentiek venster, met het verschil dat het tot het maaiveld 

loopt en voorzien wordt van deuren. Deze geven toegang tot een groenstrook achter de kerk dat grenst aan het 

water.  

 

De keuken komt in een te maken half verdiept volume in de tuin van de pastorie, en staat in verbinding met het 

restaurant. De half verdiepte keuken wordt gecreëerd door als het ware het graspakket op te tillen en als dak te 

draperen over de gewenste half verdiepte keuken. De oever aan de Schie langs de tuin van de pastorie en de kerk 

blijft in stand en wordt waar mogelijk meer vergroend. De binnenkomst van het restaurant wordt via de bestaande 

hoofdentree georganiseerd met aan weerszijden voorzieningen als een garderobe en toiletgroepen. Inventaris wat 

behouden kan blijven zal zoveel mogelijk worden ingezet om de sfeer van de kerk voelbaar te houden.  

 

In het pastoriehuis wordt voorgesteld om op beide bouwlagen aan de achterzijde de verschillende beuken met 

elkaar te verbinden en de bestaande trap tot aan de zolderverdieping te verlengen. In de achtergevel wordt een 

venster uit de jaren vijftig vervangen door een pui tot aan de grond. Net als in de kerk is ook hier funderingsherstel 

nodig. De authentieke vloer in gang zal ondanks deze ingreep behouden blijven. 

 

De installaties die nodig zijn om de keuken operationeel te maken en de kerk te kunnen herbestemmen naar 

restaurant worden aan het zicht onttrokken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (monumentenstatus) 
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Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

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

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij positief is over de meer restauratieve benaderingswijze van de herbestemming van 

zowel de kerk als de pastorie. Het aangepaste planvoorstel blijft met deze benaderingswijze en de subtielere vorm 

van ingrijpen dichter bij de kracht van beide monumenten. Ook het behoud van meerdere liturgische objecten in de 

kerk draagt bij aan het in standhouden van het verhaal. Zij vraagt echter dit consequent te doen door niet een deel 

van de apostellichtjes, maar alle te behouden.  

 

Ondanks de positieve houding vraagt de commissie nog een stapje verder te gaan door de atmosfeer van de kerk 

dominant te laten zijn aan de look & feel van het restaurant en de ruimtelijke organisatie van de pastorie te 

respecteren alsook het behoud van de bijzondere vloer in de gang. Aandachtspunt bij de ingrepen aan de 

monumenten blijft dat deze de monumentale waarden respecteren en versterken. Zij vraagt daarom de 

onderscheidende kwaliteit van de kerk en de pastorie te benutten voor de representativiteit van het restaurant en 

het woonhuis. 
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Met betrekking tot het ervaarbaar houden van de sacrale werking van de kerk vraagt de commissie om een visie op 

de vormgeving van de voorgestelde ingrepen. Dit geldt voor het te maken venster ter hoogte van het altaar, de 

nieuw in te brengen vloer en het openen van de blindnissen in de voorgevel. Voor het venster ter hoogte van het 

altaar spelen thema’s als open versus gesloten, licht versus donker een belangrijke rol in de vormgeving van het 

venster en de kleur of het patroon van het glas. Ten aanzien van de vloer is de commissie van mening dat dit een 

wezenlijk onderdeel is van de kerk en verlangt daarom dat het materiaalgebruik en het patroon van de nieuwe 

vloer aansluit op de stijl van de kerk. Het voorgelegde vloerenvoorstel is teveel onderdeel van het in te brengen 

restaurant en overtuigt daardoor niet. Voor de afwerking van het casco en de aankleding van het restaurant vraagt 

zij inspiratie te vinden in het authentieke kleurgebruik van de kerk. Een kleuronderzoek wordt daarom aanbevolen. 

 

In haar voorgaande reactie heeft de commissie aangegeven dat zij de keuze voor een half verdiepte keuken in de 

tuin van het pastoriehuis architectonisch intrigerend vindt, maar dat dit vraagt om overtuigingskracht wat betreft de 

visuele impact. De laatste ontwikkelingen laten zien dat de keuken voldoende is ingepast en dat het dak rank van 

vormgeving is, waardoor het zich als een golvend grastapijt over het volume drapeert. De presentatie laat ook zien 

dat de techniek die nodig is voor de werking van een keuken, waaronder de expeditie, het afval, de afvoerpijpen, 

de schoorstenen, de geur-afvang en containers geïntegreerd, wordt en uit het zicht blijft. Dit belooft veel, maar de 

technische en esthetische uitwerking van zowel het volume als de techniek voor de werking van de keuken zullen 

dit moeten bewijzen.  

 

Tenslotte gelden nog de volgende aandachtspunten; 

- In de stukken wordt aangegeven dat de vloer in de gang van de pastorie behouden blijft. Echter is dit reëel in 

combinatie met funderingsherstel? De commissie geeft mee dat het behoud van de vloer veiliggesteld moet 

worden. Dit vraagt wellicht om een aanpassing in het palenplan van het funderingsherstel.  

- De commissie is niet positief over de betonnen afwerking van de kerkgevel ter plaatse van de te maken 

expeditiestraat naar de halfverdiepte keuken. Ze ziet graag een voorstel dat beter aansluiting vindt bij het 

basement van de kerk.  

- De nieuw te maken trap naar de zolderverdieping van de pastorie is wel mogelijk maar niet op deze manier, 

doordat de ruimtelijkheid van de bestaande trap hiermee verdwijnt. Er wordt de suggestie gedaan om de 

bordestrap te beginnen met een lange steektrap in plaats van de nu voorgestelde korte steektrap.  

- De aanpak van de beoogde private dining is interessant, maar onduidelijk is hoe er wordt aangesloten op het 

bestaande casco. Ook bij het openen van de blindnissen spelen dezelfde vormgevingsthema's als bij het 

venster ter hoogte van het altar (verhoudingen open-gesloten, licht-donker en kleur en patroon glas) . 

- De commissie merkt op dat de technische haalbaarheid van een spiltrap in de klokkentoren onzeker is. Zij 

geeft mee dat de ontsluiting van de twee beoogde ‘private dining’ vertrekken niet ten koste mag gaan van 

hoog monumentale onderdelen. 

- De commissie kan zich vinden in het voorstel om boven de beide zijaltaren de klimaatbeheersingsinstallatie te 

plaatsen, maar voor haar is onduidelijk wat het aan aan- en afvoerroosters van lucht met zich meebrengt. Als 

deze nodig zijn, dienen ze zoveel mogelijk uit het zicht te blijven of met respect voor de monumentwaarden te 

worden ingepast.  

- De commissie vraagt richting de beoogde herstel en onderhoudswerkzaamheden te omschrijven in een 

restauratieplan. 

- Hoewel wordt aangegeven dat de strook achter de kerk groen van inrichting blijft, vraagt de commissie zich af 

of dat met de komst van een restaurant niet toch een terras wordt. Zij geeft mee dat de strook achter de kerk 

te allen tijde ondergeschikt van karakter moet zijn en geen stenig vlak of houten vlonder kan zijn. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 

 

De commissie stelt voor dat de werkgroep monumenten de aanpassing behandelt en dat het eindvoorstel door het 

secretariaat wordt voorgelegd aan de commissie. 

 


