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Verslag 

 

VERGADERING 
WOENSDAG 27 OKTOBER 2021 

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

en Monumenten op 27 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, van Oort, Faizoulova, Roos (tot 16:30), Ruitenbeek 

 
 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 13:10 

 

5.1  Brainpark, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (25 min) 13:10 

 Omschrijving:  Fase 1 Brainpark, Max Euwe Kwartier, sloop en nieuwbouw 4 woongebouwen 

 Ontwerp:   GroupA B.V., ZZDP Architecten B.V. & SVDBA B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00029 (conceptaanvraag) 

   

5.2 Haringvliet 2, Centrum (2e commissiebespreking) (20 min) 13:35 

 Omschrijving:  Transformatie en sloop-nieuwbouw locatie Havenziekenhuis 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00047 (conceptaanvraag)  

  

5.3  Prinses Beatrixplantsoen 24, Hillegersberg-Schiebroek (gemeentelijk monument) (1e 

commissiebespreking) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Sloop, renovatie en uitbreiding villa Uitenbroek 

Ontwerp:   BERNS Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00079 (conceptaanvraag) 

 
5.4    Nabij Wolstraat 20, Noord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 17 grondgebonden woningen en 15 appartementen 

 Ontwerp:   Geurst & Schulze Architekten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00019 (conceptaanvraag)  

 

5.5a  Hoflaan 40, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (10 min) 14:30 

 Omschrijving:  Wijzigen achtergevel 

 Ontwerp:   Fokkema & Partners Architecten B.V. 

Dossier:   OMV.21.07.00404 

 

5.5b  Hoflaan 40, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (10 min) 14:40 

 Omschrijving:  Verwijderen schoorsteen 

 Ontwerp:   Fokkema & Partners Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.21.07.00612 
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5.6  Coolsingel 139, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:50 

 Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00043 (conceptaanvraag)  
 

5.7  Flying Dutchmanstraat 3, IJsselmonde (2e commissiebespreking) (20 min) 15:05 

 Omschrijving:  Waterside II, Nieuwbouw woongebouw (124 woningen) 

 Ontwerp:   01-10 Architecten 

 Dossier:   OMV.21.10.00046 

 

5.8  Korte Hoogstraat 4, Centrum (4e commissiebespreking) (15 min) 15:25 

 Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

 Ontwerp:   Alsemgeest Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.21.02.00556 
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5.1  Brainpark, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Brainpark, Max Euwe Quartier, sloop en nieuwbouw 4 woongebouwen 

Ontwerp:  GroupA B.V. ZZDP Architecten B.V. & SVDBA B.V 

Dossier:  OMC.21.05.00029 (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) 

 

Inleidend 

Voor de gebiedstransformatie van het Brainpark I is een masterplan opgesteld dat nog niet is vastgesteld. De 

randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan uit het masterplan vormen de kaders waarbinnen het nu voorliggende 

plan is ontworpen. Een welstandsparagraaf voor dit ontwikkelgebied is in voorbereiding. In een tussentijds intern 

overleg op 15 oktober 2021, heeft de stedenbouwkundige van de gemeente het masterplan nader toegelicht aan 

de gemandateerde leden van de commissie en zijn de verbindingen van dit stadsdeel met de omringende wijken in 

beeld gebracht. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De coördinerend architect GroupA presenteert het aangepaste plan voor de nieuwbouw van drie wooncomplexen, 

in reactie op de opmerkingen uit het verslag van 23 juni 2021.  

Het plan is met name aangepast door programmatische wijzigingen in de onderste laag. De ondersteunende 

functies zoals auto- en fietsparkeren zijn verder naar binnen geplaatst waardoor aan de gevel aan de Kralingse 

Zoom meer ruimte is ontstaan voor een attractiever programma. De doorsnedes en profielen laten zien hoe de 

plannen landen in het gebied, hoe de verbindingen worden vormgegeven en hoe de hoogteverschillen in het 

gebied worden ingezet en opgelost.  

 

De volumeopbouw, de kleuren, materialen en de gevelopzet van de drie verschillende wooncomplexen zoals 

omschreven in het verslag van 23 juni is vrijwel onveranderd.  

 

Uit het verslag van 23 juni 2021 

“De hoofdentrees en collectieve voorzieningen voor de bewoners worden gesitueerd aan het groen ingerichte 

binnengebied tussen de complexen. Dwarsverbindingen tussen de gebouwen, van Kralingse Zoom naar de Max 

Euwelaan zorgen voor een groene verbinding met trappen om het hoogteverschil te overbruggen.  

 

De gebouwopzet volgt de randvoorwaarden die zijn opgesteld door stedenbouw met een basishoogte van 25 meter 

met een hoge open plint. Aan de Kralingse Zoom worden twee hoogteaccenten voorgesteld. Op het meest 

noordelijke blok wordt een toren van 70m en op het meest zuidelijke complex een toren. Richting de Max Euwelaan 

trappen de volumes naar acht lagen af en krijgen ze meer geleding en een kleinschaliger parcellering. In de 

complexen is een divers aanbod van woningen in verschillende groottes voorzien. 

 

De gevels van de complexen MEQ1 en MEQ21 hebben een eigen alzijdige gridstructuur met grote glasopeningen 

en buitenruimten binnen het grid. MEQ31 heeft een gevelindeling met geprononceerde horizontale banden op 

vloerhoogte met daartussen open en gesloten delen van glas en natuursteen. Balkons met gesloten borstweringen 

komen voort uit de banden en zijn op speelse wijze over de gevelvlakken verdeeld.  

In het nog niet vastgestelde masterplan voor het Brainpark wordt een kleurenpalet voorgesteld met warme aardse 

tinten met per gebouw 1 hoofdkleur. De drie complexen hebben dan voor de hoofdstructuur elk een andere kleur 

uit het palet. MEQ01 wordt voorgesteld in rood beton, MeEQ21 in brons keramiek en MEQ31 in wit.” 

 

De uniforme plinthoogte bindt de drie complexen en benadrukt het hoogteverschil van de Kralingse Zoom in de 

noord-zuid richting. Hoge transparante en uitnodigende entrees bevinden zich aan de doorgangen tussen 

Kralingse Zoom en Esplanade. Vanuit de parkeergarage komen bewoners via opgangen in pocketparks tussen de 

complexen naar de entrees van de woningen.  
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Het groene landschap, een ontwerp van OKRA, omspoelt de complexen van de Esplanade tot aan de groene 

Parklane Kralingse Zoom. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel wordt getoetst aan de Uitgangspunten van 

Welstandstoelichting. Omdat voor dit ontwikkelingsgebied de welstandsparagraaf inhoudelijk al in een ver stadium 

van voorbereiding is, wordt de conceptversie zolang deze nog niet is vastgesteld, naast de ‘Uitgangspunten van 

welstandstoetsing’ gelegd bij de beoordeling van de plannen. 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 20 en 21): 

 

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

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het gewijzigde plan op overtuigende wijze de vragen en opmerkingen uit het verslag 

van 23 juni 2021 beantwoord. De gebouwen landen goed aan de Kralingse Zoom en de programmatisch invulling 

van de plint maakt het mogelijk dat hier een levendig openbaar gebied kan ontstaan. De commissie doet de 

suggestie om bij de verdere uitwerking van de plinten te voorkomen dat deze te generiek is en een passende 

borstweringhoogte per functie te introduceren. 

 

De commissie waardeert de gelaagdheid van ME1, met de deels open deels dichte gridstructuur in een warmrode 

kleur, die naar de parkzijde toe afwisselender en zachter wordt met pergola’s, groene dakterrassen en grote 

glasvlakken. Ook ME2 toont hoge kwaliteit met een helder grid van keramische materialen gevuld met grote 

glasvlakken. De commissie vraagt om dit in de uitwerking zo zuiver en scherp te houden.  Tenslotte geeft de 

commissie aan dat in ME31 een mooie samenhang tussen de Rotterdamse laag en de toren is ontstaan. Het 

heldere grid met de afwisselende soorten buitenruimtes en gevelinvullingen resulteert in een tactiele levendige 

gevel. 

 

De commissie waardeert de getoonde ambitie van deze eerste fase in de transformatie van het Brainpark I. Zij ziet 

het plan graag waargemaakt worden. Waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het behouden van het warme 

ton sur ton kleurenpalet zoals voorgesteld in het beeldkwaliteitsplan. 

  

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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5.2  Haringvliet 2, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie en sloop-nieuwbouw locatie Havenziekenhuis 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00047 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 voorstel voor de herontwikkeling van het Havenziekenhuis dat puntsgewijs 

ingaat op de opmerkingen uit het verslag van de commissie op 1 september. 

 

De entree naar de stad is gewijzigd door in het voorstel de hoek van het basement vanaf de oostelijke richting van 

de Maasboulevard getrapt open te werken en de uitkraging in het volume te laten vervallen. Het concept van een 

getrapte gevel wordt herhaald in het westelijk gelegen bouwdeel en aan de Molenwerf is het gevelontwerp 

transparanter geworden. De samenhang in het basement is versterkt door de maatsystematiek van het 

gevelontwerp van het bestaande Havenziekenhuis als uitgangspunt te nemen. Het aantal bouwlagen van het 

bouwdeel aan de Molenwerf is gelijk gebleven aan voorgaand voorstel. De architectuur van de tussenruimte aan 

weerszijden van het Havenziekenhuis krijgt niet meer een eigen expressie, maar maakt nu deel uit van het 

gevelontwerp van de nieuwbouw. Het dakpaviljoen wordt toegelicht aan de hand van de vroegere opbouwen op 

het Havenziekenhuis. 

 

Ten aanzien van de parkeergarage is onderzocht of de inrit verlegd kan worden, maar vanuit technisch oogpunt en 

het gebruik blijft de voorkeur voor een inrit aan het Haringvliet behouden.  

 

Het gevelbeeld voor beide torens is in expressie wat verzacht door het aantal ontwerpmiddelen te reduceren en de 

positie van de balkons te wijzigen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie signaleert dat met enthousiasme en ontwerpkracht er op ieder schaalniveau belangrijke stappen zijn 

gezet in de herbestemming van het voormalig Havenziekenhuis. Het silhouet van het totaal heeft door meer rust in 

de architectuur aan kracht gewonnen. 

 

Ondanks haar positieve houding is zij van mening dat op ieder schaalniveau de beoogde ontwikkeling nog 

aangescherpt kan worden om het optimaal te verankeren met de plek en openheid te genereren naar de straat. 

Vanuit dat oogmerk geeft zij de volgende opmerkingen mee: 

 

-  Hoewel de opengewerkte hoek in het basement van de toren langs de Maasboulevard en de Molenwerf ervoor 

zorgt dat het nieuwe ensemble vanuit de oostelijke richting van de Maasboulevard minder voor het oog 

‘wegzakt’ in het dijkprofiel, is zij niet overtuigd van de getrapte vormgeving als antwoord op haar vraag naar 

meer openheid van de gevel en een spraakmakende nieuwe entree naar de stad, 

- Ook voor de lagere toren wordt opgemerkt dat het vertrappen van het basement een goede aansluiting op de 

‘Rotterdamse laag’ bemoeilijkt. De behoefte van de architect naar een mate van versmelting tussen de toren en 

haar basement kan zij begrijpen. Echter vraagt zij de architect in zijn verkenning hierna het basement in volume 

recht te houden en de relatie tussen de toren en het basement in de architectuur op te lossen, 

- De commissie is blij dat in het voorstel de overkraging van de toren langs de Maasboulevard en de Molenwerf 

eruit is en dat de gevel van het basement aan de Molenwerf opener is geworden. Toch denkt zij dat er meer 

maat nodig is om het gebouw aan die zijde te laten rijzen. Dit vraagt haar inziens om een integrale benadering 

waarin de hoek van het basement wordt meegenomen om het totaal vanaf de Oostelijke richting van de 

Maasboulevard een genereus gebaar te laten zijn. 

- De commissie heeft onverkort problemen met de extra bouwlaag in het basement onder toren D. Zowel vanuit 

het oogpunt van architectonische samenhang als vanuit duurzaamheid doet de commissie de oproep om het 

aantal bouwlagen in het basement gelijk te houden aan die van het Havenziekenhuis, zodat de mogelijkheid 

blijft bestaan om in de toekomst het geheel programmatisch te verbinden.  

- Nu de inrit van de parkeergarage niet verplaatst wordt naar de Achterharingvliet vraagt zij de maat en de 

vormgeving af te stemmen op de hoofdritmiek van het gevelontwerp van het basement aan de Haringvliet,  

- De commissie is niet positief over het gevelontwerp op de begane grond van de lage toren aan de Haringvliet. 

De relatie met de straat is daar nog niet voelbaar. Wellicht dat er inspiratie kan worden gevonden in het 

Havenziekenhuis, waarbij het gevelontwerp van de begane grond is afgestemd op de hoofdritmiek van de gevel 

maar voor een relatie met de straat opener is en meer is geleed dan de verdiepingen erboven.  
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- Er wordt opgemerkt dat het te maken paviljoen op het dak van het Havenziekenhuis in vormgeving nogal zwaar 

oogt en daarmee een te grote impact heeft op de verschijningsvorm van het Havenziekenhuis.  

- De commissie geeft mee dat de kracht van het ontwerp ook tot uitdrukking dient te komen in een uiterst 

zorgvuldige en hoogwaardige detaillering.  

 

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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5.3  Prinses Beatrixplantsoen 24, Hillegersberg-Schiebroek (gemeentelijk monument) (1e 

commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop, renovatie en uitbreiding villa Uitenbroek 

Ontwerp:  BERNS Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00079 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

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

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot het restaureren, renoveren en het uitbreiden van Villa Uitenbroek. Dit 

betekent de sloop van het latere bouwdeel onder de oorspronkelijke uitkraging en een nieuwe aanbouw in het 

verlengde van de keuken op de verdieping. Daarnaast wordt de oprit naar de parkeergarage opgehoogd en komt 

er in de tuin een berging.  

 

Er is een analyse gemaakt van de villa en op basis hiervan gekozen om in lijn met het oorspronkelijke ontwerp de 

uitbreiding vorm te geven. Uit de analyse kwam naar voren dat het latere bouwdeel onder de uitkraging door de 

architect van het oorspronkelijk ontwerp is gemaakt maar bouwkundig van slechte kwaliteit is. De bouwkundige 

slechte staat samen met de bevinding dat het latere bouwdeel de kracht van origineel wat afzwakt is ervoor 

gekozen dit deel te verwijderen en de gevel te herstellen.  

 

Met betrekking tot de tuin is uit oude tekeningen en beeldmateriaal op te maken dat er een zonering is aangebracht 

die bestaat uit een meer publiek deel aan de voorzijde, een entreezone en een private tuin aan de achterzijde. 

Echter het huidige groen maakt dat deze zonering minder zichtbaar is. De tuin zal ten gunste van de zonering 

worden opgeschoond. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (gemeentelijk monument) 

 

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 

- 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.  

- 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.  

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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- 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 het voorstel om de villa in ere te herstellen en deze uit te breiden volgens het 

concept van het oorspronkelijk ontwerp. De onderbouwing hiervoor is valide en de beelden tonen een uitbreiding 

die op een vanzelfsprekende manier aansluit op het bestaande. De commissie geeft nog wel enige 

aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het plan: 

 

- Om de villa overtuigend in ere te herstellen doet de commissie de oproep tot een zuivere reconstructie, zoals 

van de onderdelen uit het oorspronkelijk concept die weer in het zicht komen te staan; 

- Een berging in de tuin is voorstelbaar als de relatie met de villa duidelijk wordt. Desalniettemin vraagt de 

commissie of het niet mogelijk is om de bestaande parkeergarage die om technische redenen niet meer in 

deze functie is te gebruiken niet dienst kan doen als berging. 

- De commissie ondersteunt het voorstel om de oorspronkelijke zonering in de tuin terug te brengen door het 

doorgeschoten groen op te schonen. Voor een goede indicatie hiervan vraagt zij om een nader beeld van het 

na te streven resultaat. 

 

Conclusie 

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

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

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De 

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

aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.4  Nabij Wolstraat 20, Noord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 17 grondgebonden woningen en 15 appartementen 

Ontwerp:  Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00019 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

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

verslag van 15 september 2021. De aansluitingen van de kopblokken op de belendingen zijn verduidelijkt en 

gedeeltelijk aangepast. De balkons van het appartementencomplex zijn naar de hoeken verplaatst in aansluiting op 

de belending. De entree van het complex heeft een bovenlicht gekregen om een wat ‘rijziger’ entree te verkrijgen. 

De kleursprongen in de gevel zijn verminderd en benadrukken de overgangen van verschillende bouwdelen en de 

knik in de straat. Het grote open venster voor het dakterras van de hoekwoning aan de Loofdakstraat is in tweeën 

gedeeld door het toevoegen van een gemetseld tussenpenant, om de maat en schaal van de opening beter aan te 

laten sluiten bij de andere gevelopeningen.  

 

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.  

- 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.).  

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

- 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.  
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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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op het aangepaste plan. De voorgestelde wijzigingen beantwoorden op 

overtuigende wijze de vragen uit het vorige verslag en resulteren in een zorgvuldig en ambachtelijk bouwplan dat 

een mooie woonkwaliteit genereert voor de sociale sector.  

 

Conclusie 

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

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

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere 

beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.5  Hoflaan 40, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Wijzigen achtergevel en verwijderen schoorsteen 

Ontwerp:  Fokkema & Partners Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.21.07.00404 en OMV.21.07.00612 

 

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 2.1, lid 1 

onder f) 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)  

 

Inleidend 

De wijzigingen aan het exterieur van dit gemeentelijk monument zijn gesplitst in twee afzonderlijke aanvragen. De 

aanvraag omgevingsvergunning met nummer OMV.21.07.00404 heeft betrekking op het wijzigen van de 

achtergevel en de aanvraag met nummer OMV.21.07.00612 betreft een voorstel voor het verwijderen van een 

schoorsteen en het vergroten van een dakkapel. De reactie van de commissie voor Welstand en Monumenten op 

beide aanvragen zijn gecombineerd in dit advies.  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de wijzigingen aan het exterieur van dit gemeentelijk monument.  

Aan de achtergevel van het pand worden de bestaande verdiepingsvensters aangepast. De borstweringen van de 

raamvensters worden gesloopt en de kozijnen en ramen worden vervangen door openslaande terrasdeuren en 

nieuwe bovenramen. Tevens wordt een nieuwe sparing met eenzelfde terrasdeur aangebracht waar voorheen een 

toiletraam zat. Alle openslaande deuren bieden toegang tot het dakterras van de nieuwe aanbouw die reeds is 

vergund (OMV.21.06.00342). 

 

Aan de voorzijde van het pand wordt voorgesteld een oorspronkelijke schoorsteen af te breken om de 

naastgelegen dakkapel te kunnen vergroten overeenkomstig de bestaande dakkapel in het midden van hetzelfde 

dakvlak.   
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Kralingen Midden & gemeentelijk monument) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven laten bij vrijstaande bebouwing de tussenruimte onbebouwd.  

- Bijgebouwen op het voorerf zijn niet toegestaan. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vormgeving is eenvoudig en terughoudend. 

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

of meer panden. 

- Nieuwbouw past binnen het totaalbeeld van een groene omgeving (openbaar en privégroen) met (vrijstaande) 

woonhuizen en is daarin niet dominant. 

- Nieuwbouw heeft een individueel karakter of vormt een klein ensemble. 

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

omgeving. 

- 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 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.  

- 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. 

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie concludeert dat de sloop van de schoorsteen en het wijzigen van de vensters in de achtergevel 

strijdig zijn met het belang voor het behoud van de monumentale waarden van dit gemeentelijk monument. Dit sluit 

aan op eerdere adviezen die betrekking hadden op deze wijzigingen, waaronder de conceptaanvraag 

OMC.21.03.00008 en de inmiddels vergunde aanvraag OMV.21.06.00342. 

 

De vensters op de verdieping in de achtergevel zijn oorspronkelijk en hieraan zijn in het bouwhistorisch onderzoek 

hoge monumentwaarden toegekend. Afgezet tegen het beoogde gebruik wordt het monument onnodig veel 

aangetast door de kozijnen en ramen te vervangen door nieuwe kozijnen met terrasdeuren. Ook het beoogde 

gevelbeeld sluit niet goed op het oorspronkelijke en meer informele karakter van de achtergevel. In de huidige 

achtergevel is de achterliggende structuur en de woongeschiedenis nog afleesbaar door de verschillende 

gevelopeningen, de schuiframen ter plaatse van de kamers en de openslaande deuren bij de middengang. Met het 

realiseren van vijf gelijke gevelopeningen, in een voorname en symmetrische opzet, gaat deze karakteristiek 

verloren.  

 

De schoorsteen die in de voorliggende aanvraag wordt voorgesteld om te slopen dateert van de oprichting van het 

woonhuis in 1887. Ook hieraan is in het bouwhistorisch onderzoek een hoge monumentwaarde toegekend. Het 

slopen van de schoorsteen betekent dat het oorspronkelijke silhouet van het woonhuis, dat tevens onderdeel 

uitmaakt van het beschermd stadsgezicht, wordt aangetast. Daarnaast betekent het slopen van de schoorsteen 

verlies van oorspronkelijk materiaal. De schoorsteen dient als onderdeel van het silhouet van de straatzijde 

behouden te blijven. 

 
Conclusie 

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

is daarom vooralsnog negatief.  
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5.6  Coolsingel 139, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00043 (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 van 7 juli 2021. Om de oorspronkelijke zeggingskracht van het gebouw te benaderen is er gekozen voor 

een glassoort met een zilverfolie die zorgt voor een bepaalde mate van reflectie. Dit zorgt voor een licht 

monolithisch karakter en draagt met name overdag bij aan het onttrekken van de zichtbaarheid van meubilair en 

interieur. De plintzone is ontworpen en nader uitgewerkt. Aan de westzijde komt de hoofdentree voor de kantoren 

en het hotel. Het entreevolume wordt voorzien van een dak en luifel, die in vormentaal gelijk is aan de 

achterliggende gevel. Het gevelontwerp van de noordgevel, waar in de laagbouw winkels zijn geprogrammeerd, 

heeft een sterk verticaal karakter gekregen, met doorlopende kolommen van gestraald, rood beton.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- 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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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.  

- 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.  
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Reactie van de commissie op de aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie waardeert de zoektocht naar het juiste type glas om de oorspronkelijke architectonische opzet in de 

gevel zoveel als mogelijk te behouden. Door het laten vervallen van de gesloten borstweringspanelen is de 

verhouding tussen glas en paneel gewijzigd. Om de juiste balans en zeggingskracht te bereiken zal er veel 

afhangen van de keuze voor de kleur, de glansgraad en de mate van reflectie van zowel glas als de panelen. 

Geadviseerd wordt dit uitvoerig te onderzoeken door middel van mock-ups in de bestaande gevel zodat de 

uitstraling in situ kan worden beoordeeld.  

 

De lage gevel aan de zijde van het Binnenwegplein is zorgvuldig ontworpen maar zingt zich teveel los van het 

robuuste karakter van het gebouw. Door het sterke verticale karakter en de toevoeging van een extra materiaal 

distantieert het zich van het oorspronkelijk gevelbeeld en het complex als geheel. De commissie vraagt de 

bestaande opdeling tussen winkelplint en bovenliggend volume leesbaar te houden en voort te werken op de 

bestaande plasticiteit. De Binnenwegpleinzijde gaat qua vormentaal nu ook geen relatie aan met het entreegebouw 

met luifel, dat aan de oostzijde de laagbouw vormt. Geadviseerd wordt de oorspronkelijke opzet als inspiratiebron 

te gebruiken waarbij de samenhang tussen de hoofdentree en de winkelplint van belang is en de verschijningsvorm 

aansluiting zoekt bij de kenmerken van de architectuur van het hoofdgebouw. De voorgestelde grote hoogte van de 

puien aan de oostzijde ziet de commissie overigens als een belangrijke verbetering.  

 

De eerste aanzet voor het reclameplan wordt ondersteund, de positie van de reclame-uitingen zijn goed 

voorstelbaar. Met betrekking tot de uitvoering en uitstraling van de doosletters verdient dit gebouw wel wat meer 

cachet. Gevraagd wordt een voorzet te doen voor een fraaie en chique doosletter die als onderdeel van de 

aanvraag kan worden vastgelegd en het uitgangspunt vormt voor de ondernemers.  

 

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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5.7  Flying Dutchmanstraat 3, IJsselmonde (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Waterside II, Nieuwbouw woongebouw 

Ontwerp:  01-10 Architecten 

Dossier:  OMV.21.10.00046 (voorheen conceptaanvraag OLO 4495427) 

 

Toetsingskader  

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

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

conceptaanvraag, behandeld in de vergadering van 2 oktober 2019. De algehele opzet van het plan is onveranderd 

gebleven. De belangrijkste wijziging aan de buitengevels is de aanpassing aan de hoofdentree, deze is 

prominenter geworden en heeft een directe verbinding en doorzicht met het binnengebied. De galerijgevels aan de 

binnenhof worden beschouwd als voorgevels en hebben dezelfde kenmerkende en doorlopende vloerranden. De 

doorvalbeveiliging is ontworpen met balustervrije hekwerken. De binnengevels worden van gemodificeerd hout, 

gebeitst in een donkere kleur. De galerijverlichting wordt met lichtlijnen geïntegreerd in de gevelbekleding.  

De kopgevel van het bouwblok gelegen aan de zijde van de Oostdijk is aangepast en de inrit naar de 

parkeergarage en de fietsenstalling verder uitgewerkt en nadrukkelijker opgenomen in de gevelarchitectuur. De 

overgangen tussen de grondgebonden woningen en het openbaar gebied worden in samenspraak met een 

landschapsarchitect ontworpen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

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  

- 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. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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 binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

- 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 aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie is op hoofdlijnen positief en merkt op dat er grote stappen zijn gemaakt in vergelijking met het plan 

dat op 2 oktober 2019 is beoordeeld. De wijzigingen aan de hoofdentree zijn overtuigend en resulteren in een 

vanzelfsprekende ingang voor het gebouw en het binnengebied. Ook de kwaliteit van de binnengevels is 

voldoende hoogwaardig en consistent doorgevoerd. Toch is er een aantal kritische aantekeningen te maken, die 

om een aanpassing of verdere uitwerking vragen: 

 

- De kopgevel van de laagbouw, die grenst aan de Oostdijk, heeft nog niet de kwaliteit en vanzelfsprekendheid 

die je mag verwachten van een gevel die prominent zichtbaar is en de eerste gevel is die je ziet als je het 

woningblok nadert. Het probleem van de gevelindeling hangt nauw samen met de programmatische invulling 

achter de gevel. Gevraagd wordt hier nogmaals op te studeren of te kijken of deze gevel wat toegankelijker en 

rijker kan worden in de verschijningsvorm 

- De kwaliteit van de fraai vormgegeven ronde hoek, die de kop vormt van het gebouw richting de Maas, wordt 

ondermijnd door de gefacetteerde glazen puien. Deze hoek verdient een ongesegmenteerde ronde pui met 

rond glas. 

- De programmatische invulling op de hoek, waar een gezamenlijke ruimte voor de bewoners is voorzien, zou 

aan kwaliteit winnen als deze voorzien wordt van een directe verbinding met het voorplein middels 

openslaande deuren. 

- Vanwege de grote zichtbaarheid van de daken, door de oplopende terrassen, is het van groot belang dat het 

hele installatiepakket zoveel als mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Op basis van de ingediende stukken, 

kan de commissie nog niet beoordelen of dit allemaal goed is opgelost. Dit dient nader uitgewerkt te worden 

op de tekeningen.  

- De kleurstelling van de binnengevels, in een hele donkere kleur, raad de commissie af vanwege de 

opwarming van de gevels met hittestress als negatief gevolg. 

- Voor de beoordeling van de overgangszones tussen gebouw en maaiveld dienen meer zekerheden te worden 

vastgelegd, welke bouwkundige onderdelen behoren tot het gebouw, hoe worden deze uitgewerkt en wat is 

het gewenste eindbeeld.  

 

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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5.8  Korte Hoogstraat 4, Centrum (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling winkelpand en woningen 

Ontwerp:  Alsemgeest Design & Build B.V. 

Dossier:  OMV.21.02.00556 (voorheen aanvraag OMV.20.09.00014) 

 

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 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit de verslagen van 12 mei 2021 

en 31 maart 2021 een aantal varianten voor het aanpassen van gevelontwerp en materiaalgebruik. De locatie van 

de nieuwbouw is nogmaals geanalyseerd. De aanvrager wijst erop dat het daklandschap van het betreffende pand 

onbestemd en rommelig oogt, wat aanleiding zou geven om dat te verbeteren door hier de voorgestelde 

nieuwbouw te situeren. Tevens wordt aangedragen dat de zijgevel van het naastgelegen monument Peek & 

Cloppenburg slecht onderhouden is en het grote raamvenster al van binnenuit is dichtgezet. Dit op basis van een 

vergunning die voordat het pand in 1999 de status ‘gemeentelijk monument’ kreeg, in 1992 werd verleend. Het 

doorzicht langs de RVS-flat wordt maar beperkt belemmerd omdat de invulling is gepositioneerd in de oksel van 

het Peek & Cloppenburggebouw. Het bouwvolume is daarom niet aangepast en is, evenals de beperkte afstand tot 

het naastgelegen monument, ongewijzigd ten opzichte van het laatst besproken voorstel. Het architectonisch 

uitgangspunt is het gebouw te verzelfstandigen ten opzichte van de naastgelegen monumenten, door aan de zijde 

van Peek en Cloppenburg een transparante, glasachtige gevel met balkons te ontwerpen en aan de zijde die naar 

het andere monument (de RVS-flat) is gekeerd een overwegend gesloten gevel, bekleed met aluminium panelen. 

Voor de gevelafwerking zijn een viertal opties aangeleverd, inclusief twee varianten voor de dakrand.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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. 

- 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.   

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie meent dat de voorliggende gevelvarianten geen overtuigend antwoord geven op de delicate opgave 

om een passende architectuurtaal te vinden waarmee tussen de twee monumentenale buurpanden de verlangde 

afstemming wordt bereikt. Zij ziet geen aanleiding haar negatieve standpunt te herzien op basis van de 

onderbouwing van de architect en de getoonde varianten van de gevelafwerking.  

 

Ten eerste verwijst de commissie nogmaals naar de criteria in het hoofdstuk Welstandstoetsing bij Monumenten uit 

de Welstandsnota, waarin het volgende wordt omschreven: ‘Bij ingrepen aan panden aan weerszijden van een 

monument of deel uitmakend van dezelfde architectonische eenheid, wordt een hoge architectonische kwaliteit 

vereist, gericht op het in zijn waarde laten of brengen van het monument. Daarbij is er bijzondere aandacht voor 

het materiaalgebruik en de detaillering (bijzondere welstand).’  

 

De commissie is er niet van overtuigd dat het voorliggende ontwerp rekening houdt met deze waarden. De zijgevel 

van het naastgelegen monument Peek & Cloppenburg wordt volledig aan het zicht onttrokken. Zij ziet in de 

voorgestelde gevelvarianten niet terug dat gepoogd wordt om te reageren op de indeling of de kwaliteiten van die 

gevel. Bovendien verdwijnt ook met de voorgestelde alternatieve gevelmaterialen het alzijdige en overhoekse 

karakter van het monument niet minder uit het zicht dan met de voorgaande voorstellen. Daarmee wordt ook de 

herkenbare stedenbouwkundige structuur niet beter afleesbaar. Opgemerkt wordt nog dat onderhoud van de 

zijgevel van Peek en Cloppenburg door de beperkte en onbestemde tussenruimte volstrekt niet mogelijk is, 

waarmee letterlijk niet voldaan wordt aan het criterium gericht op het in zijn waarde laten van een monument.  

 

Het bouwinitiatief is in maat en schaal onvoldoende afgestemd op de omliggende bebouwing. De ritmiek en 

stapeling van manifest aanwezige balkons, de strikte scheiding tussen een verglaasde open zijde en een enorme 

gesloten zijgevel die het straatbeeld vanuit de zuidzijde van de Korte Hoogstraat domineert, resulteren in een 

expressieve verschijningsvorm die weinig samenhang vertoont met de gebouwen in de directe nabijheid. Voor 

deze specifieke locatie is meer terughoudendheid gewenst waarbij de verhoudingen in de gevel, de indeling en 

plasticiteit meer afgestemd worden op de omliggende bebouwing.  

 

Ook vraagt een afstemming op de omliggende kenmerkende wederopbouwarchitectuur waarin steenachtige 

materialen een dominante rol spelen, qua kleur- en materiaalgebruik om andere keuzes dan de verschillende 

varianten van moderne plaatmaterialen zoals in de gevelvarianten getoond. De combinatie van veel glas, 

overwegend donker plaatmateriaal en de gewenste glansgraad, resulteert in een voor dit gebied atypische 

verschijningsvorm en heeft niet de kwaliteit in overeenstemming met de hoge centrumambities.  

 

Conclusie 

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

daarom negatief.  

 


