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VERSLAG 

VERGADERING 
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021 

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

en Monumenten op 13 oktober 2021 via een videoconferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende 

aanvragen omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven niet te belemmeren. De 

planindieners en de betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd. De agenda van de vergadering van 

de commissie is vooraf volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

 

 

AANWEZIG: Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Roos, Ruitenbeek 

 

PRESENTATIES PLANNEN 12:10-15:05 

 

4.1  Borchsatelaan 59, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (10 min) 12:10 

 Omschrijving:  Zij-aanbouw plaatsen 

 Ontwerp:   Lagado Architects 

Dossier:   OMC.21.08.00069 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (5e commissiebespreking) (15 min) 12:20 

 Omschrijving:  De Modernist: aangepast gevelvoorstel 

 Ontwerp:   MVRDV B.V. 

 Dossier:   OMV.19.12.00392 

 

4.3  Nabij Wildenburg 1, Charlois (3e commissiebespreking) (15 min) 12:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

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

 Dossier:   OMV.20.12.00633 

 

4.4  Nabij Jacominastraat 22, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw OBS Nelson Mandela  

Ontwerp:   O III Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.05.00107 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Krabbendijkestraat 255, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 13:10 

 Omschrijving:  Begeleid wonen voor de kerk met BSO 

 Ontwerp:   IMPULS ARCHITECTUUR 

 Dossier:   OMC.20.11.00036 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Hoogstraat 74, centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving: Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

Ontwerp:   Ector Hoogstad Architecten B.V. 

Dossier:   OMC.21.07.00054 (conceptaanvraag)  

 

4.7  Crooswijksesingel 50, Noord (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Uitbreiding van het Heinekenpand  

 Ontwerp:   Jeroen Hoorn, architect & Mars Interieurarchitecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.07.00023 (conceptaanvraag)  
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4.8  Almondestraat 141, Noord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

 Ontwerp:   MORE architecture 

 Dossier:   OMC.21.03.00135 (conceptaanvraag) 

 

4.9 Nabij Zaandijkstraat 7, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 14:30 

Omschrijving: Herbestemming voormalige kerk naar woningen 

 Ontwerp:   HUM Design & Development B.V. 

 Dossier:   OMV.21.07.00687 

 

4.10  Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (5 min) 14:45 

Omschrijving:  Hogeschool Rotterdam: Aanpassing detail begane grondpui gebouwdeel C 

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter 

 Dossier:   OMV.21.04.00175 

 

4.11 Scheepmakershaven 27-29, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:50 

Omschrijving: Nieuwbouw woon – werkgebouw  

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen Architects 

 Dossier:   OLO 4276709 (conceptaanvraag) 
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4.1  Borchsatelaan 59, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Zij-aanbouw plaatsen 

Ontwerp:  Lagado Architects 

Dossier:  OMC.21.08.00069 (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 het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van een kopwoning van 

een rij woningen in tuindorp Molenlaankwartier. De aanbouw wordt voorgesteld als vervanging van een bestaande 

houten schuur aan de zijgevel. Deze oude schuur staat op de erfgrens, vanaf de straat volledig in het zicht, vóór de 

woning. De woning is aan de achtergevel reeds voorzien van een uitbouw, gedeeltelijk verglaasd en gedeeltelijk 

uitgevoerd in donker hout. Ook is er een dakopbouw gerealiseerd door het verhogen van de nok.  

De drie meter brede uitbouw wordt ruim teruggeplaatst vanaf de erfgrens om de bestaande hoge heg voor de 

uitbouw door te trekken die in de huidige situatie ter plaatste van de schuur wordt onderbroken. De uitbouw krijgt 

een hellend dak, verwijzend naar de hellende daken van het hoofdvolume, en wordt voorzien van mos-sedum 

dakbedekking om de relatie met de tuin te versterken. Aan de achterzijde kent de uitbouw een hoekverdraaiing en 

een verlaging van de kap ten behoeve van daglicht én voor een passende hoekaansluiting op de verglaasde 

achteruitbouw.  

De gevels zijn opgebouwd uit een betonplint met daarboven een gevelbekleding die een eigenzinnige 

architectonische interpretatie geeft van traditionele schuren door toepassing van een bijzonder groot formaat 

zwarte gepotdekselde ‘houten delen’. De maatvoering daarvan is afgestemd op de gevelopeningen, die qua 

verhoudingen zijn gebaseerd op gevelopeningen van het hoofdhuis. Alle gevelopeningen van de uitbouw worden 

voorzien van sterk aangezette kaders. In de zijgevel is een groot raam voorgesteld dat de verbinding creëert 

tussen de tuin en de woonruimtes.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
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- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie is nog niet overtuigd van het voorliggend ontwerp. Zij constateert dat de vorm en contour van het 

voorgestelde volume nadrukkelijk aansluiting zoeken bij het hoofdgebouw, door het overnemen van de dakhelling 

en de schuine lijn van de hoekkepers. Anderzijds distantieert de uitbreiding zich van het hoofdgebouw door 

afwijkend kleur- en materiaalgebruik en een geheel eigen gevelarchitectuur. Op basis van de criteria zou ook qua 

materiaalgebruik op de bestaande woning aangesloten moeten worden. Toch overweegt de commissie dat er ten 

opzichte van de bestaande situatie met een grote schuur vol in het zicht op de erfgrens, sprake is van een 

verbetering wanneer de hoge heg helemaal wordt doorgetrokken met daarachter de aanbouw. In dit specifieke 

geval kan zij de redenatie van de architect volgen die als uitgangspunt stelt de uitbreiding zich nadrukkelijk als 

aanbouw te laten manifesteren, en deze vooral te relateren aan de tuin en de reeds bestaande uitbouw van de 

woning. Wel adviseert zij dan een simpeler en eenduidiger volume voor te stellen dat zich ondergeschikt maakt aan 

het hoofdgebouw en vooral relatie zoekt met de bestaande uitbouw aan de achterzijde. Hiertoe wordt een plat dak 

gesuggereerd met een rechte aansluiting aan de achterzijde. Hiermee verdwijnt de dubbelzinnigheid, versterkt de 

relatie met de tuin en is een meer flexibele benadering van de gevelarchitectuur mogelijk. De zwarte gepotdekselde 

houten delen zijn in deze specifieke situatie voorstelbaar omdat ze bijdragen aan de architectonische kwaliteit van 

de aanbouw en een relatie aangaan met het al aanwezige zwarte hout van de aanbouw aan de achtergevel 

waardoor in dit specifieke geval meer rust en eenheid in het eindbeeld wordt gegenereerd. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden 

voorgelegd. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief 

advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.2  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (5e commissiebespreking)     

 

Omschrijving:  The Modernist: aangepast gevelvoorstel 

Ontwerp:  MVRDV B.V. 

Dossier:  OMV.19.12.00392c 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de omgevingsvergunning 

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

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

 

Omschrijving van het aangepaste plan: 

De architect presenteert het gewijzigde bouwplan voor de nieuwbouw van The Modernist-Weenapoint.  

Het plan wordt toegelicht aan de hand van de drie punten waarop het is gewijzigd. 

1. Gevels 

Uit constructieve overwegingen wordt voorgesteld om de gevels van de hoogbouw niet in microbeton, maar in 

aluminium panelen met print uit te voeren. Op de begane grond onder het geanodiseerd aluminium frame waar de 

torens ‘landen’, blijft het microbeton met het terrazzo-effect gehandhaafd.  

Ook de indeling van de gevels wordt aangepast, de gridstructuren van de hoge en lage toren worden omgewisseld.  

2. Suncuts 

In plaats van de drie ‘suncuts’ worden er nu twee gerealiseerd. De uitsparingen die het meest zichtbaar zijn vanaf 

het Centraal Station en Kruisplein blijven gehandhaafd. De uitsparing aan de westzijde (binnenhof) vervalt.  

3. Indeling begane grond 

Door het aanbrengen van extra constructieve muren onder de torens is opnieuw gekeken naar de indeling van de 

plint. Hierdoor zijn de ingangen van de woningen en kantoren van de passage naar de voorzijde en zuidkant 

verplaatst. De geplande horecagelegenheid komt hierdoor langs de passage te liggen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Rotterdam Central District’) 

 

Relevante criteria 

Geometrie 

- De gebouwen in het Rotterdam Central District worden opgebouwd uit een Plint (relatie met de Mixone), een 

Middendeel (relatie met de omgeving) en een top (skyline: het beeld van de stad).  

- De architectuur van de nieuwbouw is aansprekend, levendig en uitnodigend, maar ook beheerst en 

representatief. De opbouw van de gevel van het gebouw in zijn geheel is ingetogen 

- Zowel de verschijning van het individuele gebouw als de samenhang met nieuwe en bestaande gebouwen 

wordt van grote waarde geacht. 

Materialisering, detaillering 

- Eigentijdse, duurzame technieken en materialen. Duurzaam te onderhouden en tot in lengte der dagen 

vervangbaar. 

- Materiaal- en kleurgebruik dienen het lichtniveau op straat ten goede te komen. De combinatie van donkere 

tinten en hoge gevels aan de openbare ruimte moet vermeden worden. 

Plint 

-    De plint is bepalend voor hoe het gebouw vanaf de straat wordt ervaren. De Mixone vraagt om een open en 

heldere architectonische uitwerking. De onderste verdieping zet de openbare ruimte in het gebouw door. De 

plint draagt bij aan de levendigheid op straat.  

- In de plint mogen maximaal twee verdiepingen worden ingepast. 

- Parcellering van de plint is niet mogelijk. Dit voorkomt fragmentatie. De plint is ontworpen als één herkenbaar 

geheel. 

- Niet-transparante delen in de Mixone worden geaccepteerd indien aangetoond wordt dat deze gesloten delen 

onmisbaar zijn en niet elders ondergebracht kunnen worden. Utilitaire ruimtes, laad- en losruimtes, (toegangen 

tot) parkeergarages en dergelijke worden in zij- en achtergevels geplaatst. 
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- Met uitzondering van deze niet-transparante delen, moet de plintgevel voor minimaal 80% worden uitgevoerd in 

doorzichtglas (= glas met een lage reflectiefactor). 

- De plint wordt over de maximale diepte gebruikt voor publiek toegankelijke of van buitenaf zichtbare functies. 

-    Afschermen van de gevel is niet toegestaan. 

- Te openen delen en doorgangen zijn vereist. Bij voorkeur worden hier schuif- of taatsdeuren voor gebruikt.  

- De detaillering van de plint is verfijnd (elegant, stijlvol, smaakvol), maar voldoende robuust om intensief gebruik 

aan te kunnen. 

- De verlichting van het interieur van de plint draagt in de avonduren bij aan de sfeer op straat. 

- Beveiligingsconstructies, indien gewenst, zijn van het type juweliershek/schaarhekken. Het hek wordt, van 

buitenaf gezien, achter het glas geplaatst. Een ligging naar achteren, die ruimte laat tussen gevel en beveiliging, 

is verplicht. 

Bovenbouw 

Criteria voor een levendige gevel 

-    Een levendige gevel is een gevel die van verschillende afstanden verschillend ervaren wordt, zodat bij nadering 

nieuwe details en/of textuur zichtbaar worden. 

- Een goed zicht toelaat op de activiteiten achter de gevel. Er zijn voldoende gevelopeningen van voldoende 

grote afmetingen. Het gebruikte glas is niet sterk spiegelend of sterk gekleurd. 

- Bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende zonnestanden een variatie in beeld te zien geeft. 

-    Voor gesloten delen: het materiaal draagt bij aan de hierboven opgesomde aspecten van een levendige gevel.   

     Het materiaal is bovendien duurzaam, veroudert op een mooie manier en is goed te onderhouden.  

-    Reliëf voegt dynamiek toe aan de ervaring van de gevel. Bij nadering worden details en textuur zichtbaar.  

- Transparantie; Het naar binnen kunnen kijken, het zien van activiteiten en interieur leidt tot een levendig beeld. 

Het zichtbaar worden van de activiteiten is één van de doelstellingen van de Mixone. Dit geldt met name voor 

de plint, maar ook voor de verdiepingen die vanaf de straat nog gezien kunnen worden. 

- Reflectie; Voor vlak glas geldt dat het natuurlijk reflecterend is. Deze reflectie voegt beeldrijkdom toe en varieert 

naar mate het licht - binnen én buiten - verandert. Aanvullende spiegeling moet beperkt worden omdat anders 

het zicht op het interieur verdwijnt (niet sterk spiegelend, maximaal 16%, niet sterk gekleurd glas). Voor de 

gesloten delen geldt dat reflectie kan bijdragen aan levendigheid. 

- Ritme; De indeling van de gevel, het zichtbaar maken van draagconstructie en/of gevelconstructie is een 

beproefd middel tot architectonische expressie en is sterk bepalend voor het karakter dat een gebouw krijgt. 

- Verlichting; De gevel moet bij dag én bij nacht levendig zijn. In de avond en nacht zijn de verlichting van het 

gebouw en de verlichting in het gebouw hierin bepalend.  

 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de 

presentatie 

De commissie merkt op dat de wijziging van de torengevels van microbeton naar aluminium tot gevolg heeft dat het 

conceptuele scherpte van het oorspronkelijke plan waar de verschillende volumes elk een eigen textuur, grid en 

glans hadden, verstoord wordt. De commissie is er niet langer van overtuigd dat het ontwerp voldoet aan de criteria 

waarin reliëf en textuur gevraagd worden voor een dynamische ervaring van de gevels vanaf verschillende 

afstanden. 

De commissie doet de suggestie de gevelbekleding van de verschillende volumes te wisselen en daarmee het 

contrast in glans en textuur te behouden. De torengevels in aluminium en het frame in microbeton. Daarmee kan 

ook de samenhang met steenachtige gevels in de omgeving, zoals het Groot Handelsgebouw en First, behouden 

blijven. 

 

Verder merkt de commissie op dat één suncut minder voorstelbaar is maar dat dan de twee resterende happen uit 

de torens sterker aangezet mogen worden. 

De gewijzigde indeling van de begane grond is akkoord. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag voor de wijziging op de 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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4.3  Nabij Wildenburg 1, Charlois (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 110 appartementen 

Ontwerp:  STUDIO ∙ NL 

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 10 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

van 15 09 2021. De detaillering is verder uitgewerkt met als uitgangspunt een robuustere uitstraling te verkrijgen, 

passend bij woningblok. De kunststof kozijnen krijgen een blokachtig profiel, met een bijpassende negge. Voor de 

erfafscheiding bij de begane grondwoningen is een stevig hekwerk ontworpen met een speels effect van spijlen de 

afwisselend schuin staan. Dit ontwerp is ook doorgezet in de poorten naar het binnenterrein. De puien naar de 

loggia’s die aan het binnenterrein zijn gesitueerd zijn voorzien van een toegangsdeur vanuit de slaapkamer. De 

overgang naar de galerij is van een hoogteverschil voorzien met een doorlopende goot. De balkonbalustrades aan 

de buitengevels worden gemaakt van translucente glasplaten bevestigd aan stalen balusters. De balkonplaten zijn 

van beton dat in het zicht blijft. De plafonds in de onderdoorgangen en de entreegebieden worden voorzien van 

een gladde houtwolmagnesietplaat, dat op kleur wordt gebracht.  

 

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.  

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering  

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing.  



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

 

 
8 

 

- 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie merkt op dat er in voldoende mate antwoord is gegeven op de opmerkingen uit het vorige verslag. 

De aanpassingen en verdere uitwerking van beeldbepalende details resulteren in een zorgvuldig plan dat een 

goede woonkwaliteit belooft.  

Als collegiaal advies wordt gevraagd nog eens te studeren op de plattegronden van de eerste verdieping om te 

kijken of het mogelijk is om een meer prominente verblijfsruimte (keuken/woonkamer) langs de loggia te situeren. 

Dat zou de woonkwaliteit van deze appartementen verhogen.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat het plan niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief. 
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4.4  Nabij Jacominastraat 22, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw OBS Nelson Mandela 

Ontwerp:  O III Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00107 (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 een schoolgebouw, dat als onderdeel én sluitstuk van 

de gebiedsontwikkeling “de Kuil” zal worden gerealiseerd. Het schoolgebouw ligt op een rechthoekig bouwkavel 

dat grenst aan de Jacominastraat en aan een nog te realiseren parkje aan de noordzijde van de kavel.  

Het bouwvolume heeft een L-vorm met aan beide zijden een ommuurd schoolplein, enerzijds voor de midden- en 

bovenbouw, anderzijds voor de onderbouw. De gevelarchitectuur kent een formele ritmische opzet met penanten, 

vloerranden en terugspringende vlakken met gevelpuien en gesloten borstweringen.   

De gevels en de omheining van de pleinen die op de rooilijnen van het kavel liggen, worden gemetseld in een 

oranjerode baksteen die verwant is aan de gevelsteen van het naastgelegen woningbouwcomplex. De gevels die 

grenzen aan de buitenruimten zijn van dezelfde kleur baksteen maar nadrukkelijk anders uitgevoerd. Ze worden 

aangebracht in tegelverband met een schijnvoeg waardoor het een andere schaal en uitstraling krijgt. Tussen de 

gemetselde penanten van de omheining van de buitenruimten wordt een cortenstalen hekwerk voorgesteld in een 

decoratief motief van opvliegende vogels.  

De school huisvest veel kinderen met diverse culturele achtergronden. Naast de onderwijsfunctie wil de school 

graag ook een maatschappelijke functie bekleden om het ontmoeten en samenkomen van de verschillende 

culturen te stimuleren. Hiervoor is in de school ruimte gecreëerd die als ‘huiskamer’ dient voor de ouders van de 

kinderen. Deze sociale functie maakt de aanwezigheid en zichtbaarheid van de school belangrijk voor de buurt. 

Om dat te bereiken is er een hoogteaccent in het bouwvolume voorgesteld. Op de gevel(s) van dit hoogste 

bouwdeel is ruimte gecreëerd om een muurschildering aan te brengen om de zichtbaarheid en de identiteit van de 

school te benadrukken. Bijkomend voordeel is dat de installaties in dit hoger bouwdeel kunnen worden geplaatst.  

 

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de 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 enthousiast over voorliggend ontwerp, dat helder van opzet is, consistent is uitgewerkt en mooi is 

gematerialiseerd. Enig punt van aandacht is de geslotenheid en het materiaalvoorstel voor de hekwerken rondom 

de schoolpleinen. Het figuratieve ontwerp van de opvliegende vogels is overtuigend en past qua thematiek mooi bij 

de onderwijsfunctie. De toepassing van cortenstaal verwijst meer naar industriële functies en is minder prettig 

aanraakbaar. Ook door de kleur van het cortenstaal, dat nauw aansluit bij de kleur van de baksteen, oogt de 

omheining heel erg gesloten en defensief. Geadviseerd wordt een andere afwerking en kleur voor te stellen om 

een vriendelijker interactie te krijgen tussen de wereld binnen en buiten de omheining. Misschien kan het verlagen 

van de borstwering hier ook aan bijdragen.  

 

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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4.5  Krabbendijkestraat 255, Charlois (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Begeleid wonen voor de kerk met BSO 

Ontwerp:  IMPULS ARCHITECTUUR 

Dossier:  OMC.20.11.00036 (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 uitbreiding van een naoorlogs kerkgebouw waarin de volle 

evangelische gemeenschap ‘Het Zout Der Aarde’ in is gevestigd. In de voormalige pastorie van de kerk zit 

momenteel een buitenschoolse opvang. De wens is om deze opvanglocatie uit te breiden en daarnaast een aantal 

zorgwoningen te realiseren voor dakloze vrouwen met kinderen. Het kerkgenootschap wil hiermee haar 

maatschappelijk functie in de buurt uitbreiden.  

Het te bouwen volume wordt drie bouwlagen hoog en sluit direct aan op de eenlaagse aanbouw van de kerk, 

waarin de buitenschoolse opvang is gevestigd. De nieuwe aanbouw staat op afstand van het kerkgebouw en 

creëert door het schegvormig volume een open binnenterrein dat als groene buitenruimte wordt gebruikt voor de 

zorgstudio’s en de opvang.  

De meest prominente gevel ligt aan de Kruiningenstraat en is overwegend gesloten en voorzien van smalle, 

verticale georiënteerde raamopeningen. Bij de aansluiting op het eenlaagse gebouw van de opvang is een 

doorgang gecreëerd naar het binnenterrein. In een eerste aanzet voor de gevelafwerking wordt voorgesteld de 

buitengevels te maken van gepotdekselde houten shingles gemetseld in een bonte steen. De gevels aan het 

binnenterrein zijn bedacht met verticale houten lamellen afgewisseld met glazen puien.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  
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- 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. 

Overgangen privé-openbaar 

- 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 staat positief tegenover het uitbreiden van de kerk en ondersteunt het waardevolle initiatief om voor 

deze kwetsbare groep een tijdelijk onderkomen te bieden. Het voorgestelde volume lijkt goed voorstelbaar. De 

kritiek spitst zich toe op de gevelarchitectuur en de uitstraling van de aanbouw. Het voorstel gaat uit van een 

contrastmodel dat weinig tot geen relatie met de architectuur van de kerk en ook onvoldoende aansluit op de 

architectonische kenmerken van de buurt. De kleur- en materiaalkeuze en de relatief gesloten gevel met smalle 

ramen, resulteren in een te expressief en bont gebouw die de boventoon voert in verhouding tot het hoofdgebouw, 

de kerk. Hiermee wordt niet voldaan aan de criteria uit de welstandsnota die aangeven dat bijgebouwen 

ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw maar wel in samenhang met de architectonische eenheid zijn ontworpen 

en een nieuwe herkenbare identiteit vormen. De commissie merkt op dat deze samenhang niet is bereikt in het 

voorliggende ontwerp. 

De commissie adviseert het contrastmodel los te laten en op zoek te gaan naar een andere balans tussen hoofd en 

bijgebouw en de kenmerkende architectuurstijl van de kerk, met open en gesloten vlakken, als inspiratiebron te 

gebruiken. Ook de kenmerkende wederopbouwarchitectuur van de woningbouw uit de directe omgeving kan een 

aanleiding bieden voor een passende gevelindeling en kleur- en materiaalgebruik.  

Het alternatieve voorstel voor een volume-uitbreiding direct tegen het hoofdvolume aan, dat tijdens de vergadering 

is getoond, wordt niet positief ontvangen. Hierdoor gaan kenmerkende waarden van het kerkgebouw verloren.  

 

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  Hoogstraat 74, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Ector Hoogstad Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00054 (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 het uitbreiden en herbestemmen van een eenlaags, opgetild 

bouwvolume aan de Hoogstraat. In het gebouw is nu een tennisvereniging gevestigd, dat direct grenst aan de 

tennisvelden in het binnengebied, die op het dak van de parkeergarage zijn gesitueerd.  

Het voorstel gaat uit van de sloop van het bestaande gemetstelde volume en het hergebruik van de bestaande 

draagconstructie. Hierop komen drie bouwlagen waarin 4 appartementen en 10 maisonnettewoningen zijn 

ondergebracht. Vanwege de beperkte draagkracht wordt een lichte bouw- en constructiemethode (vakwerk en 

CLT) voorgesteld.  

Het ontwerp gaat uit van twee rechthoekige volumes die tegen elkaar aanstaan en zijn afgedekt met parallelle 

dakkappen in de lengterichting, evenwijdig aan de straat. De gevels zijn afwisselend afgewerkt met stucwerk, 

houten lamellen of groene gevelbeplanting. De gevelopeningen zijn grafisch samengevoegd en in witte kaders 

gevat. De stalen balkons vallen ook binnen dit kader en worden met trekstangen aan de houten vloeren of wanden 

(CLT) bevestigd. De bestaande zwartstalen trappen die je vanaf het maaiveld naar het bovendek voeren, worden 

in de kopgevels doorgezet als opgang naar de middencorridor van waaruit de woningen zijn ontsloten.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

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

NB: Voor Rotterdam Central District (RCD) is een welstandsparagraaf opgesteld. Bouwaanvragen voor RCD 

worden getoetst aan de criteria uit deze welstandsparagraaf. 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.   

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 ondersteunt het interessante initiatief om hier woningen te realiseren, de uitbreiding is op zichzelf 

goed voorstelbaar. Zij is echter niet overtuigd van de architectonische uitstraling van het voorgestelde volume. 

Ondanks dat een aantal ingrepen in de gevel en het volume zouden verwijzen naar architectonische kenmerken in 

de buurt, is dit niet of nauwelijks leesbaar in het ontwerp. De uitbreiding manifesteert zich als een dissonant, het 

trekt zich weinig aan van de kenmerken van de bebouwde context. Er is geen samenhang met het jaren 80 

complex waar het op aansluit en er is ook onvoldoende aansluiting op de kenmerken van de 

wederopbouwarchitectuur.  

De commissie adviseert een ingetogener voorstel te doen, zowel in de vorm van het volume, de architectuur van 

de gevel als in kleur- en materiaalgebruik, en daarbij nadrukkelijker naar referenties te zoeken in de directe 

omgeving. Het betreft een wederopbouwaandachtsgebied van bijzonder welstandsniveau, wat vraagt om een hoge 

kwaliteit van nieuwe invullingen.  

Met betrekking tot de aansluiting op het maaiveld, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen en het 

dek, adviseert de commissie om samen met de afdeling stedenbouw duidelijke uitgangspunten te formuleren voor 

het gebruik. De functiewijzigingen zullen hun impact hebben op het verkeer rondom het gebouw en het zou een 

gemiste kans zijn als er te weinig aandacht uitgaat naar het kwetsbare karakter van de gesloten onderdoorgang, 

zonder gebruiksfunctie, en het openbare karakter van de verhoogde binnenhof. Het geheel zal moeten worden 

opgepakt om een veilige en prettige verblijfsruimte te creëren.  

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.7  Crooswijksesingel 50, Noord (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding van het Heinekenpand 

Ontwerp:  Jeroen Hoorn, architect & Mars Interieurarchitecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00023 (conceptaanvraag) 

 

 

Toetsingskader 

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

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

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

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Waterproject & monumentenstatus) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het vergroten van het Heineken Kantoor door een extra bouwvolume aan de westzijde van 

het Heineken Kantoor. Uit onderzoek naar de ontwerpgeschiedenis komt naar voren dat het huidige gebouw nooit 

is ‘afgebouwd’. Architect Kromhout ging bij zijn plannen in 1931 uit van een groter bouwvolume met een duidelijk 

vormgegeven beëindiging van het gebouw. De haperende aankoop van enkele woonpanden aan de Rotte (ten 

behoeve van sloop) heeft geleid tot een ‘tijdelijke’ westgevel.  De soberheid van deze gevel laat zien dat Kromhout 

de ambitie had om de vleugel op een later moment alsnog te realiseren. Ondanks de sloop van de woonpanden 

heeft het ‘afbouwen’ van het kantoorgebouw niet plaatsgevonden en ligt nu voor het niet uitgevoerde kopdeel van 

het Heineken Kantoor alsnog te bouwen.  Anders dan het oorspronkelijk ontwerp wordt vanuit de huidige context 

en het toe te voegen programma voorgesteld het volume te beperken tot één travee. Het gevelbeeld en de 

expressie zijn een nauwlettende vertaling van het oorspronkelijk ontwerp.  De vormentaal, detaillering en het 

materiaalgebruik komen overeen met het bestaande gebouw. Echter om te laten zien dat een latere toevoeging is 

wordt voorgesteld de dilatatie te accentueren door een metalen profiel en staand metselwerk te introduceren , 

waarbij het type steen, de maat, kleur en verband gelijk zijn aan het bestaande gebouw. 

 

Het Heinekengebouw gaat met deze uitbreiding van een bedrijfsverzamelgebouw naar een multifunctioneel 

concept door de huidige kantoorfunctie aan te vullen met een grandcafé en een museum waarin de geschiedenis 

van Heineken in Rotterdam zal worden verteld.  Het grand-café komt op de begane grond en krijgt een relatie met 

het te maken voorplein aan de kop.  

 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- 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.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie waardeert het initiatief om het niet uitgevoerde kopdeel van het Heineken Kantoor alsnog te bouwen 

en hiervoor het oorspronkelijk ontwerp van de architect Kromhout als uitgangspunt te nemen. Naast dat het 

Heineken Kantoor op deze wijze een passende beëindiging krijgt kunnen we hier ook spreken van stadsherstel dat 

zowel het gebouw als de plek ten goede kan komen. Dat niet beide traveeën, zoals door dhr. Kromhout bedacht, 

worden gebouwd, maar gekozen wordt voor één is vanuit de huidige context voorstelbaar en ziet er in beeld 

vanzelfsprekend uit. Daarnaast laat het ruimte voor een plein wat van meerwaarde kan zijn voor de wijk en het 

beoogde café op de begane grond van het Heineken-kantoor.  

 

Hoezeer de commissie het voortborduren op het ontwerp van de architect Kromhout stimuleert vraagt zij ten 

aanzien van de nieuw te maken kopgevel te studeren op de mate van expressie. Zij vraagt zich af of het een 

zuivere weergave van het oorspronkelijke ontwerp moet zijn of dat vanuit de nieuwe context een stapje terug in 

expressie meer op zijn plaats is? Daarnaast geeft de commissie mee dat een dergelijk rijk gedetailleerd en 

gematerialiseerd gevelbeeld ook in de uitwerking overeind moet blijven. De veelbelovende rijkdom en ambacht 

moet hierin terugkomen. 

 

Met betrekking tot de verdere uitwerking geeft de commissie ook mee een relatie te leggen tussen het exterieur en 

het nog te maken interieurontwerp, zodat het elkaar versterkt.  

 

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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4.8  Almondestraat 141, Noord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

Ontwerp:  MORE architecture 

Dossier:  OMC.21.03.00135 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

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

verslag d.d. 12 mei 2021. Het betonnen kader is over twee bouwlagen aangebracht om een duidelijke scheiding 

tussen de lab- en de landlaag aan te brengen. Om die scheiding te benadrukken is een diversiteit aan 

metselwerkverbanden ingezet. Binnen dit kader zijn grotere openingen gerealiseerd en liggen de 

metselwerkvlakken terug om meer plasticiteit aan te brengen. Het verticale karakter is versterkt door een hogere 

verdiepingshoogte van de begane grond (3,4 m) en de introductie van Franse balkons ter hoogte van de eerste 

verdieping. De kozijnen van de begane grond en de eerste verdieping, die binnen het betonnen kader vallen, 

worden uitgevoerd in aluminium.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie merkt op dat het gewijzigd voorstel gedeeltelijk tegemoetkomt aan de opmerkingen uit het vorige 

verslag en de woonkwaliteit verhoogt en de gevelarchitectuur verbetert. Toch is de commissie niet overtuigd van 

ontwerpvoorstel omdat deze onvoldoende antwoord geeft op de meest essentiële vraag die is gesteld, om een 

duidelijke keuze te maken tussen een ontwerpconcept op basis van de kernkwaliteiten van niet-planmatige 

uitbreidingen óf een ontwerpvoorstel dat teruggrijpt naar de tender en daarmee de eigenzinnige beeldkwaliteit van 

ZOHO als uitganspunt neemt. De commissie concludeert dat het voorliggend ontwerp nog steeds op twee 

gedachten hinkt en niet koersvast een bepaalde richting vertegenwoordigt. Dat wringt nog steeds. 

Met het voorstel voor een betonnen kader over twee verdiepingen wordt een krachtig en industrieel gebaar 

neergezet dat refereert aan de expressieve lab-laag van ZOHO. Dit wordt echter ontkracht door de metselwerk 

invulling die te nauw verbonden is met de uitstraling van de land-laag waardoor het betonnen kader een te 

decoratief karakter krijgt. Ook de gevelindeling en de direct relatie met de achterliggende verblijfs- en 

verkeersruimten leveren nog geen vanzelfsprekend beeld op. Gezocht moet worden naar de juiste balans tussen 

open en gesloten delen die past bij de programmatische invulling van de plint.  

Als de beeldkwaliteit van de lab-laag het uitgangspunt vormt, zal er een veel scherper en resoluter voorstel gedaan 

moeten worden, met gebruik van ‘rauwe’ gevelmaterialen en stoere vormkeuzes die passen bij de industriële 

identiteit. Bijpassende woningtypologieën waarin nadrukkelijk ingezet wordt op werkruimtes zijn daarbij gewenst 

teneinde het karakter van de lab-laag waar te maken. 

 

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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4.9  Zaandijkstraat 7, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming voormalige kerk naar woningen 

Ontwerp:  HUM Design & Development 

Dossier:  OMV.21.07.00687 (voorheen conceptaanvraag OLO 4703483) 

 

Toetsingskader 

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

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

onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de ontwikkeling van vier woningen binnen de contour van de gedeeltelijk afgebrande 

Julianakerk in Heijplaat. Het begon als een herbestemming van de voormalige Julianakerk maar door het treurige 

voorval van een brand is de planvorming gewijzigd in het ontwikkelen van vier woningen binnen de overblijfselen 

van de kerk. Het betreft tweemaal twee geschakelde woningen aan het begin en het eind van het schip met 

daartussen een hof. Het plan is als conceptaanvraag gezien door de commissie.  

 

Anders dan in de conceptaanvraag worden de woningen vrijgehouden van de restanten van de kerkgevel en liggen 

de voordeuren van de woningen niet langer aan het hof maar aan de straat. De hoofdopzet is grotendeels gelijk 

gebleven door zowel aan de kop als de staart van het voormalig schip tweemaal een twee onder een kap woning 

te realiseren. Nu de woningen circa een meter terugliggen ten opzichte van de restanten van de zijgevel van de 

kerk wordt om het volume van de kerk toch te kunnen visualiseren het dak uitkragend.  

 

Voor een contrast tussen de oude overblijfselen en de nieuwbouw wordt het materiaalgebruik van de woningen 

redelijk vlak van textuur.   

 

De kerktoegangen blijven in het huidige voorstel behouden en bieden toegang tot de tussenzone. Ook de toren 

blijft behouden en wordt onderdeel van de naastgelegen te maken woning. Het idee om de torenspits in abstracte 

vorm terug te bouwen is nog actueel, maar de haalbaarheid ervan is vooralsnog onzeker. De tuin rondom de kerk 

blijft in functie behouden en de oorspronkelijk omheining wordt hersteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heijplaat & Toekomstig monument) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

, en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan enthousiast te zijn over dit initiatief. Hoewel de brand van de Julianakerk een treurige 

gebeurtenis is, ontstaat er met de overblijfselen van de kerk een unieke herontwikkeling. De commissie is blij te 

zien dat de overblijfselen van de kerk zoveel mogelijk behouden blijven en als hortus conclusus worden ingezet 

voor de ontwikkeling van vier woningen. Ook de positionering van de woningen wordt gewaardeerd, waarbij een 

deel van het silhouet van de kerk wordt gevolgd door het begin en het eind van het schip terug te bouwen met 

daartussen een omsloten hof. Zij is echter van mening dat het concept versterkt kan worden door de bestaande 

entrees in de buitenmuren van de kerk in de herontwikkeling van betekenis te laten zijn en op de kop (de niet 

straatzijde) op inventieve wijze het woonvolume te laten voortkomen uit de rudimenten van de kerk. De woningen 

raken daardoor meer verankerd met de bijzondere plek en het silhouet van de kerk wordt sterker afleesbaar. Ter 

behoud van het voortbestaan van de overblijfselen van de kerk dient inzicht gegeven te worden in de wijze van 

conserveren. De technische uitwerking doet hierover nog geen concrete uitspraak.   

 

De commissie is positief over het behoud van de toren en stimuleert de torenspits in abstracte vorm terug te laten 

komen, maar begrijpt dat dit om constructieve redenen mogelijk onhaalbaar is. Zij ziet in dat geval graag een 

voorstel voor het wind- en waterdicht maken dat recht doet aan de verschijning van de toren. De commissie 

ondersteunt het betrekken van de toren bij de naast gelegen woning. Zij is echter nog niet overtuigd dat hier qua 

functie het maximale is uitgehaald en geeft aan de vensteropeningen van de toren zoveel mogelijk intact te laten. 

De oproep is zoveel mogelijk gebruik te maken van wat er is, zoals de entree en de vensters. 

 

Aan de hiervoor meegegeven opmerkingen en aandachtspunten ligt ten grondslag dat de kerk is beschermd als 

gemeentelijk monument ook al is deze door de brand veranderd in een ruïne. Daarnaast maakt de kerk deel uit van 

een reeks van torens langs de centrale as van Heijplaat dat van waarde is binnen het beschermd stadsgezicht 

Heijplaat.  

 

Conclusie 

Hoewel de commissie op hoofdlijnen positief is constateert zij dat na afweging van het welstands- en 

monumentenaspect er op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 

monumentale waarde van het gemeentelijk monument en de redelijke eisen van welstand. De commissie adviseert 

daarom aan het bestuur vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning en stelt 

voor in klein comité door te praten over het planvoorstel.  
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4.10  Kralingse zoom 91, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Hogeschool Rotterdam: Aanpassing detail begane grondpui gebouwdeel C 

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter 

Dossier:  OMV.21.04.00175 (voorheen conceptaanvraag OLO 5210345) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de voorwaarde uit de aanvraag omgevingsvergunning getoetst 

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

9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste en verder uitgewerkte plan  

De architect presenteert naar aanleiding van de voorwaarde aan de verleende omgevingsvergunning onder 

kenmerk OMV.21.04.00175 de aanpassing aan de begane grond pui van de te bouwen Hogeschool Rotterdam op 

de Campus Erasmus Woudestein.  

 

Naar aanleiding van de vraag om aan de campuszijde in de detaillering van de begane grond gevel meer tactiliteit 

aan te brengen wordt rechts van de te maken entree de kliklijst van de pui in diepte vergroot en het glas naar 

achteren gelegd. Voor variatie in de gevel van de begane grond wordt links van de entree de kliklijst ondiep en 

spreken daar vooral de erachter gelegen houten spanten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Campus Erasmus Woudestein’) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan 

bestaande gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + 

nieuw). 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk, het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen 

hoog zijn. 

o Bovenbouw is alles boven de plint. 

o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 

- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  

- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de 

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 

tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 

max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 

- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

- Geen hekken en rolluiken 
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Bovenbouw 

- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 

- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

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

van het campus Masterplan. 

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

op de kwaliteit.  

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

Reclame 

- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 

regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

  

Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 

planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 

 

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

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is positief over het voorstel. Het beantwoordt aan de voorwaarde uit haar advies van 14 juli jl. om 

aan de campuszijde in de gevel van de begane grond op detailniveau meer tactiliteit aan te brengen, zodat er een 

zekere mate van verzachting en verrijking ontstaat. 

 

De tweede voorwaarde uit haar advies, het bemonsteren van de glassoort om te beoordelen of de 

helderheidsgraad op de begane grond overtuigend is, blijft staan. De bemonstering dient ruim voor de 

opdrachtverstrekking van het glas aan de commissie te worden aangeboden.  

 

Conclusie 

Omdat er de voorwaarde over de helderheidsgraad van het glas op de begane grond nog uitstaat blijft het advies 

aan het bestuur ‘positief onder voorwaarde’.  
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4.11  Scheepmakershaven 27-29, Centrum (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woon-werkgebouw 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen Architects 

Dossier:  OLO 4276709 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

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

verslag d.d. 04 september 2019. 

Het ontwerp is in opbouw nog vrijwel gelijk maar in volume twee lagen hoger geworden en de toren iets breder.  

Een Rotterdamse laag, een tussenlaag en daarboven een toren 

Voorgesteld wordt om van de drie bestaande gebouwen de gevels en het eerste stramien van het hoekpand te 

behouden en de twee panden aan weerszijden te demonteren en te herbouwen. Er wordt nog onderzocht in 

hoeverre de oorspronkelijke materialen kunnen worden hergebruikt in de reconstructie van de panden. 

In de Bierstraat wordt de gevel in oude glorie hersteld en wordt de entree naar de parkeergarage ingepast. Aan de 

Scheepmakershaven wordt een royale dubbelhoge entree naar de hoogbouw gesitueerd. Ook hier wordt het  

oorspronkelijk pand teruggebouwd. Loggia’s worden gerealiseerd door hier het glas verder naar achteren te  

plaatsen. 

Op de tussenlaag is de constructie zichtbaar en wordt een collectieve huiskamer en terras gerealiseerd.  

De installaties worden zoveel mogelijk binnen het gebouw ingepast. Op het dak van de toren worden  

zonnepanelen voorgesteld. 

Om de onderzijdes van de balkons niet te donker te laten worden worden twee opties voorgesteld. Een 

basisvariant waarbij de onderzijde van het balkon wordt geschilderd in een zachte lichte kleur. En een 

ambitievariant waarbij wordt voorgesteld het beton van de balkons te voorzien van een kleurpigment of een 

aluminium of een houten plafond. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria  

(deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier) 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie constateert dat de maakbaarheid van het plan dichterbij is gekomen. Zij waardeert het ambitieuze 

plan met de golvende glazen balustraden en volledig glazen gevels in de appartementen.  

De commissie geeft aan de keuze voor het demonteren en terugbouwen van de bestaande panden te begrijpen. Zij 

vraagt echter nadrukkelijk om de oorspronkelijke materialisering terug te laten komen om het sterke contrast tussen 

de naadloze, stoere wederopbouw architectuur en de hedendaagse toren van aluminium en glas te behouden. De 

zichtbare en robuuste constructie van de tussenlaag is een goed intermediair en consistent vormgegeven.  

De commissie ziet enkele complexe knooppunten waar de verschillende ‘lagen’ elkaar raken. Een passende en 

overtuigende uitwerking wordt daar gevraagd. Bijvoorbeeld het punt waar de constructie van de tussenlaag door 

het glashek aan de Bierstraat steekt.  

De commissie ziet de ambitie van het plan graag waargemaakt. Het valt of staat met een passende uitwerking.  

 

Conclusie 

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

genoemde vragen en 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. 

 


