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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021 
 

Video conferentie (Microsoft Teams) – vanwege coronamaatregelen 

 

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

en Monumenten op 24 november 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), Eilander, Faizoulova, Roos, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 12:40 

 

4.1  Calandstraat 41, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 12:40 

 Omschrijving:  Transformatie bestaand kantoorgebouw tot woongebouw 

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

 Dossier:   OMC.21.10.00101 (conceptaanvraag)  

 

4.2  Wollefoppenweg 41, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Common Green: Nieuwbouw appartementenblokken 

 Ontwerp:   Geurst & Schulze Architekten B.V.  

 Dossier:   OMC.21.02.00099 (conceptaanvraag) 

 

4.3  Rodaristraat 31, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Thorbecke VMBO 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.07.00091 (conceptaanvraag) 

 

4.4  Marten Meesweg 93, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 13:30 

 Omschrijving:  Renovatie Alexanderpoort (gevelwijziging en uitbouw) 

 Ontwerp:   Studio-OOK 

 Dossier:   OMC.21.08.00002 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Pathé Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

 Ontwerp:   de Architekten Cie. B.V. 

 Dossier:   OMC.21.03.00103 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Coolsingel 65, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Renovatie Holbeinhuis 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMV.21.09.00370  
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4.1  Calandstraat 41, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie bestaand kantoorgebouw tot woongebouw 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMC.21.10.00101 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie wegens zijn 

betrokkenheid bij het planvoorstel. 

 

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 transformatie van het kantoorpand tot een appartementengebouw. 

Het gebouw is ingeklemd tussen twee grote blokken aan de Calandstraat, waarbij in hoogte wordt aangesloten op 

de naastgelegen gebouwen. Het gebouw wordt ontsloten door een gemeenschappelijke entree en een voordeur 

aan de straat voor de woningen op de beganegrond. Bij deze woningen zijn de slaapkamers aan de straat 

gesitueerd. De parkeerkelder is bereikbaar via een route door het gebouw en de achterliggende tuin. 

 

De metselwerk voorgevel wordt vervangen voor een gevel met een grijze natuursteen dubbelhoge plint en een grijs 

geprofileerd stucwerk voor de bovenbouw. Het metselwerk dat vrijkomt wordt gebruikt voor een beeldentuin aan de 

achterzijde. Op de beganegrond wordt de gevel naar voren gebracht, worden er luifels boven de entreedeuren 

gemaakt en krijgen de raamopeningen diepe neggematen. De bovenliggende verdieping wordt voorzien van franse 

balkons met stalen hekwerken.  

 

De bovenbouw heeft een structuur van horizontale banden van glas die verspringen in de gevel, waarbij de 

terugliggende delen naar boven toe steeds dieper komen te liggen. Aan de achterzijde worden over de volle 

breedte balkons toegevoegd in een licht gekromde vorm, met sierhekwerken waar plantenbakken aan worden 

bevestigd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepvaartkwartier) 

 

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 

- 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.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

- 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. 
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- 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 plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing.  

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 kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het planvoorstel en geeft aan dat de transformatie een mooie 

kwaliteitssprong voor het gebouw kan zijn. De commissie geeft de volgende aandachtspunten mee voor de verdere 

uitwerking van het plan: 

 

- De welstandscriteria van het beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier vragen om een verwevenheid van 

verticale en horizontale elementen in de gevel. De commissie vraagt om te onderzoeken of deze 

verwevenheid nog sterker aangezet zou kunnen worden in de voorgevel. 

- De commissie geeft aan dat slaapkamers aan de straat ongewenst zijn aangezien deze een doods straatbeeld 

op zullen leveren. 

- De commissie uit haar zorgen voor het kleurgebruik zoals getoond in de sfeerbeelden. Zij vraagt de architect 

om een warme tint in het materiaalgebruik toe te voegen zodat de gevel niet te kil zal ogen en beter aansluit bij 

de overige bebouwing in het Scheepvaartskwartier. 

 

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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4.2  Wollefoppenweg 41, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementenblokken 

Ontwerp:  Geurst & Schulze Architekten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00099 (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 aangepaste plan 

De architect en landschapsarchitect presenteren gezamenlijk het aangepaste en verder uitgewerkte voorstel voor 

de nieuwbouw van drie appartementenblokken in het groengebied aan de Zevenhuizerplas, naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie in het verslag van 7 juli 2021. De landschapsarchitect geeft aan dat er is gekozen 

voor een meer open groenstructuur met losse bomen en beplanting in het gras. Door het groen is een krommend 

pad aangebracht met zijpaden die naar de entrees van de bouwblokken lijden. De ruimte tussen de bebouwing 

wordt vrijgehouden van verhoogde elementen, waarbij ook de parkeerstrook ter plaatse van deze doorgangen zo 

groen mogelijk wordt ingericht. 

 

De architect geeft aan dat aan de zijde van de Zeverhuizerplas de gevels van het hoge blok zijn aangepast, met 

een andere raamverdeling en verschillende breedtes van de penanten. De balkons in de zijgevel zijn de hoek 

omgezet waardoor er meer zicht op het water ontstaat. In de plint aan de parkeerzijde zijn kolommen en meer 

raamopeningen aangebracht. De entrees zijn verder uitgewerkt met een verdiepte glazen pui waarin de 

bellentableaus en postvakken zijn opgenomen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 
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- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 geeft aan dat de opmerkingen uit het verslag van 7 juli 2021 op overtuigende wijze zijn verwerkt in 

het aangepaste voorstel. Het landschapsontwerp is helder en zorgt voor een overtuigende landing van de 

gebouwen in het groen. De commissie heeft nog een enkele opmerking betreft het landschapsontwerp. De 

commissie ondersteunt de keuze om de doorgangen tussen de blokken een open karakter te geven. De 

geparkeerde auto’s worden echter te zichtbaar vanaf het aangrenzende looppad, en zouden met behulp van 

beplanting meer uit het zicht gehouden kunnen worden. 

 

De commissie reageert tevens positief op de aanpassingen aan de gebouwen. De gevelwijzigingen in het hoge 

blok zorgen voor een betere relatie tussen de woningen en het water. Het openen van de plinten aan de 

parkeerzijde komt de plek zeer ten goede en de entrees zijn passend bij de architectuur van de gebouwen.  

 

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. De 

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

aan de commissie worden voorgelegd. 

  



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 

 
6 

4.3  Rodaristraat 31, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Thorbecke VMBO 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00091 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

onderwijscampus, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie in het verslag van 29 september 2021. 

De architect geeft aan dat de afdeling stedenbouw nog bezig is met het ontwerp voor de campus. Uitgangspunten 

zijn een groene inrichting aan de noordzijde langs het water, en een sportzone aan de zuidzijde waar de entrees 

van de schoolgebouwen aan liggen. De schoolgebouwen staan los in de ruimte met open verbindingen tussen de 

groen- en de sportzone. 

 

In het ontwerp voor het schoolgebouw zijn de pergola aan de voorzijde en het talud in het maaiveld komen te 

vervallen. Daarnaast worden er verschillende gevelstudies getoond. De uiteindelijk getoonde gevel heeft een opzet 

van horizontale banden aan de noordzijde, en een gridgevel met grote vensters aan de entreezijde. In de zijgevels 

lopen beide gevelsystemen in elkaar over. Op de plekken waar zich bijzonder programma bevindt wordt de gevel 

geaccentueerd. 

 

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 
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- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opzet van het schoolgebouw en de aansluiting op de omliggende ruimte helderder 

is geworden doordat de pergola is komen te vervallen en het talud in het maaiveld is weggelaten. Hoewel de 

inrichting van de campus nog niet duidelijk is kan de commissie instemmen met de hoofdopzet van het gebouw. 

Wel vraagt zij om in het verdere proces de uitwerking van het schoolgebouw en het ontwerp van het omliggende 

terrein goed op elkaar af te stemmen. 

 

De commissie geeft daarnaast aan dat het gebouw nog op schetsniveau is beoordeeld, en dat het ontwerp valt of 

staat met het gebruik van hoogwaardige materialen en een zorgvuldige detaillering. Daarnaast vraagt de 

commissie aandacht voor de inrichting van het dak, waarbij de installaties onzichtbaar moeten worden ingepast in 

het ontwerp.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien.  
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4.4  Marten Meesweg 93, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie Alexanderpoort (gevelwijziging en uitbouw) 

Ontwerp:  Studio-OOK 

Dossier:  OMC.21.08.00002 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de transformatie van het kantoorgebouw aan de oostzijde van Station 

Rotterdam Alexander. Het bestaande gebouw bestaat uit twee geschakelde volumes met aan de Marten Meesweg 

een lager getrapt volume. De gevel heeft een opzet van grindbetonnen horizontale banden met bandramen van 

koperkleurig glas, die onderbroken worden door witte accenten over de volledige hoogte. Het gebouw heeft een 

dakopbouw op beide koppen met een donkere, overkragende dakrand. 

 

Voorgesteld wordt om de plint rondom aan te passen door de gevel te vervangen voor een houten gridstructuur 

met grote glazen openingen. De hoogte van de nieuwe structuur varieert per stramien. De bestaande entrees 

komen te vervallen, waarbij er een nieuwe entreezone in het midden van het gebouw wordt gesitueerd die van 

beide zijdes bereikbaar wordt. Het parkeren rondom het gebouw wordt geconcentreerd aan de achterzijde, 

waardoor aan de voorzijde meer ruimte voor vergroening ontstaat. Op de kop van het gebouw wordt horeca 

toegevoegd. De daken worden ingericht met groen en met zonnepanelen op het bovenste dak. Daarnaast worden 

de donkere overkragende daken van de dakopbouwen vervangen door een lichtere houten dakrand. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het gezicht en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat zij de ambities van de initiatiefnemers van het plan erg ondersteunen. De Marten 

Meesweg kan een opener karakter en vergroening op en rondom het gebouw erg goed gebruiken. De keuzes voor 

het reorganiseren van de parkeerplekken, het openen en naar voren halen van de plint, het creëren van een 

centrale entreehal en het toevoegen van horeca zullen de plek en het gebouw zeer ten goede komen. 

 

De commissie is echter niet overtuigd van de wijze waarop de aanpassingen zijn vormgegeven, en mist daarbij de 

relatie met het bestaande gebouw. Het kantoorpand is een helder, stoer en weerbarstig gebouw, waarbij de 

ingrepen juist erg willekeurig, lief en licht ogen. De commissie vraagt de architect een stap terug te doen en de 

ingrepen te ontwerpen vanuit de kracht, de structuur en de karakteristieken van het bestaande gebouw. Daarbij 

wordt geadviseerd om tijdig de klimatologische aanpassingen aan het gebouw mee te nemen in de ontwerpkeuzes 

vanwege de grote glasvlakken die worden voorgesteld.  

 

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. 
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4.5 Pathé Zuid, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

Ontwerp:  de Architekten Cie. B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00103 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een bioscoop-zalencomplex aan het Ahoyplein. 

Het hoofdvolume bestaat uit een meer gesloten deel met gestapelde zalen met aan de pleinzijde een transparante 

foyer over de volle hoogte en breedte van het volume. Boven op het volume ligt een IMAX-zaal en een paviljoen 

dat toegang biedt tot het dakterras met buitenbioscoop. Het paviljoen is aan een zijde vormgegeven als een 

tribunetrap.  

 

Het gesloten deel van het volume is bekleed met warmbeige vezelcementplaten, voorzien van een profilering die 

per plaat van richting wisselt. Aan de achterzijde van het complex is ter plaatse van dienstruimten een deel van de 

gevel ingevuld met translucent polycarbonaat. De gevel wordt rondom voorzien van verdiepte horizontale banden 

met verlichting. De pui van de foyer wordt juist verticaal geleed door acht driehoekige zuilen bekleed met gepolijst 

aluminium. De zuilen die van het maaiveld tot aan het dak lopen worden langs de bovenzijde beëindigd door 

middel van een horizontale daklijn.  

 

De entree wordt geaccentueerd met een luifel die in hoogte aansluit op die van de luifels van AHOY en het RACC. 

Een lagere luifel markeert de horecafuncties op de begane grond en biedt beschutting voor terrasbezoekers. De 

luifels en dakrand worden voorgesteld in licht-brons geanodiseerd aluminium. De onderzijde van de terrasluifel en 

de puien van de horeca zijn van voorvergrijsd gemodificeerd naaldhout. Op drie zijden van het complex wordt het 

verlichte logo van de bioscoop op de dichte gevel voorgesteld. Daarnaast worden er twee grote reclame-banners 

tussen de zuilen boven de entree en een op de achterzijde van het complex voorgesteld.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het gezicht en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

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

- 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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het plan zich op een stedelijk knooppunt en aan een hoofdwegenstructuur bevindt en 

er daarom extra aandacht mag worden gevraagd voor de uitstraling en kwaliteit van de bebouwing. In de basis 

wordt de keuze voor een eenvoudige heldere hoofdvorm ondersteund. De commissie geeft echter aan dat de 

getoonde ambitie én de hogere eisen om meer helderheid en precisie in materialisering en detaillering vragen.  

 

De commissie geeft aan dat nog onduidelijk is of de IMAX-zaal gelezen moet worden als een optopping of als een 

zaal die onderdeel uitmaakt van het volume met de gestapelde zalen. Zij merkt op dat de dakrand die de zuilen 

beëindigt conflicteert met de horizontale insnoering die rondom, ook onder de Imax-zaal, doorloopt. Ook is de 

commissie er nog niet van overtuigd dat met vezelcementplaten het beoogde beeld waargemaakt kan worden en 

zij stelt de vraag of het materiaal op termijn niet te veel vervuilt of veroudert. Het gebouw heeft allure nodig 

passend bij haar omgeving. 

 

De commissie vraagt aandacht voor de aluminium bekleding van de zuilen, die op het maaiveld beginnen. De 

publieke functie van het complex vraagt om chique maar robuuste materialen die passen bij het karakter van het 

plein. De vraag wordt gesteld of het aluminium op de begane grond voldoende bestand is tegen krassen, vlekken 

en deuken. Tenslotte vraagt de commissie in een nader uitwerking ook aandacht voor: 

 

- De inrichting van het daklandschap en de inpassing van de (dak)installaties; 

- Een reclameplan voor het gebouw. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen en 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  Coolsingel 65, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Holbeinhuis 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMV.21.09.00370 

 

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 de technische uitwerking van het Holbeinhuis en benoemt de aanpassingen aan het plan 

naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie op 21 juli 2021 op de conceptaanvraag.  

 

Voor het gevelontwerp, dat door aanpassingen op de begane grond en de lagere zijvleugel is verrommeld, wordt 

voorgesteld de begane grondpuien te vervangen en de indeling van het oorspronkelijk ontwerp terug te brengen. 

De entree wordt gewijzigd door een afgeronde brede glazen tochtsluis in de pui op te nemen. Op de verdiepingen 

worden alle kozijnen vervangen en blijft naar aanleiding van de opmerking van de commissie op de 

conceptaanvraag het kalf behouden. Voor de kleur van het kozijn wordt een parelmoergrijs voorgesteld dat volgt uit 

destructief onderzoek en archieffoto’s die tonen dat de kozijnen van hout waren en licht van kleur. 

 

Archiefmateriaal laat zien dat in het oorspronkelijk ontwerp dwarslamellen in de kroon waren gedacht, maar dat 

deze niet zijn meegenomen in de realisatie. De wens is om deze alsnog aan te brengen en de uitwerking hierop te 

baseren. Verder wordt de kroon gereinigd en voorzien van verlichting.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

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 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 

- 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.  

- 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. 

- 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. 
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- 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). 

- 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 is blij met de aandacht die uitgaat naar dit beeldbepalende gebouw en positief over het opschonen 

van de plintgevel door de later aangebrachte indifferente vlakverdeling van de puien te vervangen naar 

oorspronkelijk ontwerp. Zij is er echter nog niet zeker van dat de rijkdom in de oorspronkelijke detaillering 

voldoende terugkomt. Hiermee wordt gewezen op het verschil in positie van het glas tussen het boven- en 

onderdeel van de oorspronkelijke pui en het reliëf in het profiel.  

 

De commissie is niet overtuigd van de afgeronde brede glazen tochtsluis in de pui aan de Coolsingel. Het is een 

hybride oplossing tussen een tourniquet en een tochtsluis en past niet goed in het vlak van de pui door de 

voorgestelde breedte.  

 

De commissie is positief over het profiel voor de kozijnen op de verdieping en blij dat het kalf weer terug is in de 

indeling van het kozijn. Zij is mening dat het oorspronkelijk draaiend deel en de kleur ervan een rol spelen in de 

geleding en verfijning van de gevel. Nu vraagt zij niet om het draaiend deel weer in alle kozijnen terug te brengen, 

maar wel te onderzoeken welke inventieve toevoeging kan worden gedaan om die verfijning terug te krijgen.  

 

Voor de achtergevel is het voor de commissie niet duidelijk hoe de nieuwe situatie zicht verhoudt tot de bestaande 

gevel en wat de relatie is met het totaal. 

 

Het is mooi om te zien dat de beoogde lamellen als onderdeel waren van het oorspronkelijk ontwerp en dat de 

uitwerking is gebaseerd op archiefmateriaal.  

 

Conclusie 

De commissie geeft aan het geheel verder te beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen zijn 

verwerkt. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog niet positief. 


