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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 8 DECEMBER 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 8 december 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) 13:10 

 

4.1 Haringvliet 2, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Transformatie en sloop-nieuwbouw locatie Havenziekenhuis 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00047 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Coolsingel 65, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Renovatie Holbeinhuis 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMV.21.09.00370 

 

4.3  Olympiaweg 395, Feijenoord (gemeentelijk monument) (2e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Olympia College: nieuwe entree 

 Ontwerp:   WDJArchitecten & Spring architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00036 (conceptaanvraag) 

 

4.4 Nabij Duivendrechtstraat 20, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 17 woningen ’t Heij  

 Ontwerp:   G-House coöperatie U.A. 

 Dossier:   OMC.21.06.00031 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Insulindestraat 89 A en 91 B, Noord (1e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Dakopbouw en terras 

 Ontwerp:   Zondervan Architectuur 

 Dossier:   OMV.21.11.00205 en OMV.21.11.00206 

 

4.6  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg-Schiebroek (3e commissiebespreking) (15 min) 14:30 

 Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek  

 Ontwerp:   Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.21.09.00199 
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4.7  Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (20 min) 14:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Wilhelm Tellhof naar woongebouw en garage 

 Ontwerp:   Arlan Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.08.00004 (conceptaanvraag) 

 

4.8  Atjehstraat, Feijenoord (1e commissiebespreking) (10 min) 15:05 

 Omschrijving:  Dakopbouwen op de Kaapvaarder 

 Ontwerp:   Jasper Deurloo Architect 

 Dossier:   OMV.21.10.00255, OMV.21.10.00257, OMV.21.10.00258, OMV.21.10.00273 
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4.1  Haringvliet 2, Centrum (3e 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 27 oktober. 

 

-  De samenhang in het basement en de relatie met de ‘Rotterdamse laag’ is versterkt door de maatsystematiek 

van het gevelontwerp van het bestaande Havenziekenhuis als uitgangspunt te nemen en het volume 

rechthoekig te maken. Daarnaast is voor het metselwerk aansluiting gezocht bij het kleurenpalet van het 

bestaande Havenziekenhuis en een variatie in materialen aangebracht die in kleur op elkaar zijn afgestemd. 

- Het te maken paviljoen op het dak van het bestaande Havenziekenhuis is verschaald en verlaagd, door de 

installaties te verkleinen. 

- De renovatie van de gevel van het bestaande Havenziekenhuis aan de zijde van de Maasboulevard wordt 

toegelicht. 

- De hoek van het basement aan de Maasboulevard en de Oostmolenwerf wordt niet langer opengewerkt maar 

blijft onderdeel van het grid. Om toch de hoek te accentueren wordt voorgesteld om binnen de maatsystematiek 

van het grid grotere openingen aan te brengen. 

- Het gevelontwerp op de begane grond is gerelateerd aan de achterliggende functies. Zo worden de entrees 

dubbel hoog en krijgen veelal een luifel en komen bij een publiek programma grote puien in de gevel. 

- De begane grond gevel van het bestaande Havenziekenhuis aan de zijde van het Haringvliet wordt gewijzigd 

door de bestaande gevelopeningen te vergroten en tot vloerniveau door te trekken. De entree krijgt een trap om 

het hoogteverschil in het maaiveld op te vangen. 

- De passage verbindt het Haringvliet en de Maasboulevard en wordt doorwaadbaar vanaf de naastgelegen 

beoogde horeca. 

- Na onderzoek blijkt de parkeerinrit toch te verplaatsen naar het Haringvliet naar het Achterharingvliet.  

- Een inrichtingsvoorstel voor de zone onderaan de dijk van de Maasboulevard gaat uit van het vergroenen van 

deze strook en het creëren van verblijfsplekken. 

 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

- 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 is positief over de ontwerpstappen die zijn gemaakt en het resultaat ervan.  

Het silhouet van het totaal heeft door de eenheid in de opbouw van het basement en de consistentie in de 

architectuur aan kracht gewonnen. Daarnaast wordt de gevraagde openheid naar de straat waargemaakt met het 

beoogde programma en het uitnodigende gevelontwerp op de begane grond. Het verleggen van de inrit naar het 

Achterharingvliet draagt hier positief aan bij. 

 

De commissie kijkt met belangstelling uit naar de uitwerking van dit planvoorstel en geeft hiervoor de volgende 

aandachtspunten mee: 

-  Voor de renovatie van de gevel van het bestaande Havenziekenhuis aan de Maasboulevard wordt meegeven 

de kleuren van de materialen af te stemmen op het oorspronkelijk kleurgebruik.  

- De installaties dienen goed ingepast te worden, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de bestaande 

liftopbouw in relatie tot de te maken dakopbouw op het bestaande Havenziekenhuis. 

- Zij verwacht dat de technische uitwerking de beelden uit de presentatie zullen ondersteunen. 

- Zij vraagt om de beeldbepalende materialen te bemonsteren en aan te geven van welk representatief geveldeel 

een proefopstelling wordt gemaakt. 

- Voor een passende implementatie van de reclame wordt een reclameplan gevraagd waar het uiterlijk, de 

positie, de typografie en de afmeting in worden vastgelegd. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde punten. 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  Coolsingel 65, Centrum (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Holbeinhuis 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMV.21.09.00370 

 

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

naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie op 24 november.  

 

Belangrijk is dat de eerdere gedachte van het toevoegen van een nieuwe laag is veranderd naar een restauratieve 

aanpak van het karakteristieke pand wat de volgende wijzigingen heeft gegeven. 

- De kozijnen op de verdieping krijgen alle dezelfde geleding en indeling, waarbij het voorstel is gebaseerd op 

het oorspronkelijk ontwerp. Het kleurgebruik komt zo dicht mogelijk bij gelakt hout en een donker draaiend 

deel. 

- Voor de puien op de begane grond geldt dat deze worden vervangen en de hoofdindeling van het 

oorspronkelijk ontwerp samen met de versprongen glaslijn en de belijningen om en in het kozijn weer 

terugkomen. 

- De eerder voorgestelde uitkragende tochtsluis met afgeronde hoeken wordt een tochtsluis vlak in de gevel met 

tegen de bies de naam van het gebouw. 

- De wijzigingen in het basement aan het hof worden niet zozeer gewijzigd maar toegelicht met als aanvulling 

dat hoogstwaarschijnlijk wordt afgezien van de pergola. 

 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 positief over de nieuwe grondhouding die uitgaat van het herstel van het authentieke beeld van 

het karakteristieke naoorlogse Holbeinhuis en het onderzoek om dit zorgvuldig te doen.  

 

Zij is van mening dat er een overtuigend voorstel ligt dat slechts op een paar punten versterkt kan worden. 

Hiervoor verbindt zij de volgende voorwaarden aan haar advies. 

-  Hoewel de uitwerking van de begane grondpui grotendeels overtuigend is, wordt de oproep gedaan om de 

regel ter plaatse van de versprongen glaslijn ranker en meer conform het origineel te detailleren. 

- Er wordt gevraagd de typografie van de naam van het gebouw bij de entree en het huisnummer aan het hof te 

verfijnen en hiervoor inspiratie te vinden in de oorspronkelijke belettering. 

- Voor de begane grondpui aan het hof vraagt de commissie om een terughoudende aanpak door de pui te 

behouden en te herstellen of bij vervanging de pui in indeling en profilering te laten passen bij het karakter van 

het Holbeinhuis. 

 

Conclusie 

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

hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’.  
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4.3  Olympiaweg 395, Feijenoord (gemeentelijk monument) (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Olympia College: nieuwe entree 

Ontwerp:  WDJArchitecten & Spring architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00036 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid van Oort trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan vanwege haar 

zijdelingse betrokkenheid. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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  

Het ontwerp voor een duurzame renovatie en revitalisatie van het Olympia College is op 21 juli voorgelegd aan de 

commissie. Toen zijn meerdere opmerkingen gemaakt, waaronder de oproep tot meer onderzoek naar juiste plek 

van de entree in relatie tot de ordening van de campus en de logica van het complex. 

 

De huidige presentatie gaat specifiek in op dit onderdeel. Er zijn verschillende modellen en posities gegenereerd 

voor de nieuwe entree. Meerdere hiervan gaan uit van een paviljoen tegen de verbindingsgang tussen het theorie- 

en praktijkgebouw of een verbreding van de gang zelf. Ook is onderzocht of het mogelijk is om binnen te komen via 

de kop van beide gebouwen of dat er een receptie in het praktijkgebouw dicht naast de verbindingsgang kan 

komen. Al de modellen zijn afgevallen, omdat ze onvoldoende tegemoetkomen aan de wensen van de school en te 

weinig aansluiten op de bestaande ontsluitingsroute. Deze conclusie heeft geleid tot een nieuw voorstel dat uitgaat 

van het opwaarderen van de bestaande hoofdentree en de verbindingsgang. Beide worden hiertoe, in het ritme 

van de modulaire gevelopzet, verbreed en verhoogd. De bestaande hellingbaan bij de hoofdentree wordt 

vervangen door een trap en er komt een nieuwe hellingbaan langs het gebouw die op het bestaande bordes 

aansluit. Het te verbreden deel van de verbindingsgang wordt een hellingbaan en komt naast het bestaande en te 

behouden vloertegelwerk te liggen. De verbindingsgang krijgt een nieuwe gevel die de architectuurtaal en het ritme 

van de bestaande gevel volgt.  

 

Over de herinrichting van het terrein wordt meegeven dat een landschapsarchitect wordt betrokken die in overleg 

met de gemeente een plan ontwikkelt dat uitgaat van de oorspronkelijke kernkwaliteiten van het terrein en de 

huidige wensen. Om de hoofdentree goed te laten functioneren is al wel de keuze gemaakt het parkeren te 

verplaatsten naar de rand van het terrein en de voorzone naast de hoofdentree in te richten voor het stallen van de 

fiets. Daarnaast wordt onderzocht waar extra bergruimte kan worden gerealiseerd. Eén van de gedachte is om het 

gymlokaal te verlengen met een bergruimte tegen de kop. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Bijzonder (monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassingen  

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is enthousiast over het uitgangspunt de bestaande hoofdentree en de verbindingsgang tussen het 

theorie- en het praktijkgebouw van het Olympiacollege op te waarderen. Met die koers blijft de bestaande 

configuratie van paviljoens en de bijbehorende ruggengraat als ontsluitingsroute intact en past het in het modulaire 

gevelsysteem.  

 

De commissie ondersteunt de keuze om bij de wijzigingen aan de hoofdentree en de verbindingsgang de 

architectuurtaal van het bestaande aan te houden. De architectonische eenheid en het karakter van het complex 

blijven hiermee het best gewaarborgd. Dit vraagt veel van de technische uitwerking om het ook op detailniveau te 

laten stroken met het bestaande. De commissie geeft mee dat de te maken deuren in de verbindingsgang op dit 

vlak nog aandacht vragen en algemeen terughoudender mogen zijn. De commissie is positief over de herinrichting 

van de verbindingsgang waar het behoud van vloertegelwerk leidend is geweest voor het ontwerp. 

 

Voor de trappartij voor de hoofdentree vraagt de commissie deze te verfijnen en royaler vorm te geven alsook de 

relatie tussen de hoofdentree en de trap te optimaliseren door de juiste verhoudingen te vinden. 

 

De commissie kijkt uit naar het landschapsvoorstel. Zij ziet dat op hoofdlijnen stappen zijn gezet om het 

gedachtengoed van het oorspronkelijk ontwerp te herstellen, voort te zetten en uit te breiden. De huidige 

parkeerplaatsopstelling verruilen voor een fietsenopstelling is vanuit het stimuleren van het gebruik van de 

hoofdentree door scholieren een goede zet. Het vraagt nog wel om een overtuigende en aantrekkelijke inpassing. 

Het eventueel verlengen van de gymzaal voor het creëren van bergruimte is interessant, maar betekent een 

zorgvuldige analyse van de wijze waarop. 
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De vragen uit haar reactie op 21 juli over de onderdelen die nu niet besproken zijn maar behoren tot het geheel wat 

moet leiden tot een duurzame renovatie en revitalisatie van het Olympia College blijven van kracht. 

 

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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4.4  Nabij Duivendrechtstraat 20, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 17 woningen ’t Heij 

Ontwerp:  G-House coöperatie U.A. 

Dossier:  OMC.21.06.00031 (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 architecten presenteren gezamenlijk het voorstel voor de nieuwbouw van zeventien woningen aan de 

Heysehaven, op een laatste open plek in het gebied dat de laatste jaren is voorzien van woningbouw. Het voorstel 

bestaat uit drie blokken die in een U-vorm zijn gepositioneerd, met een binnentuin waarin kleine tuinen en wadi’s 

zijn opgenomen. Het blok aan de kade bestaat uit drie lagen, de blokken in de zijstraten van de kade krijgen een 

tweelaagse opbouw. De woningen hebben een entree aan de straat en een secundaire entree door de berging aan 

de binnentuinzijde. Alle woningen krijgen een kleine voortuin die wordt afgeschermd met hagen. 

 

De woningen krijgen een open gevel aan de voorzijde, met een invulling van glas en houten panelen die in overleg 

met de toekomstige bewoners een afwisselende indeling zullen krijgen. De open gevel wordt overhoeks wat 

doorgetrokken op de kopgevels. De kopgevels en de gevelbanden voor de vloeren en woningscheidende wanden 

worden voorgesteld in grijze, geschroefde verzelcementplaten. De achtergevels krijgen een dubbelhoge ruimte aan 

de binnentuin met veel glas, en een dicht berging van hout. De architecten gaan dieper in op het duurzame en 

circulaire karakter van het bouwplan, wat zich aan de buitenzijde naast de materiaalkeuzes uit in groene daken, 

verschillende nestkasten en kleine windturbines die boven de dakrand uit steken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp-Heijplaat) 

 

Relevante criteria voor het gebied als geheel 

Relatie met het stedenbouwkundige plan 

- Gebouwen dragen bij aan de sferen van de thema’s door eenvoudige vormen en kleinschalige uitstraling. 

- Overgang openbaar-privé is duidelijk gedefinieerd en heeft of een groene of steenachtige uitstraling. 

- (Gebouwde) erfafscheidingen aan de voorzijde en/of grenzend aan openbare ruimte dragen bij aan de 

stedenbouwkundige samenhang. 

- Dichte (berging) gevels aan de straat zijn ongewenst. 

- Collectieve auto opstelplaatsen op uitgegeven terrein zijn onderdeel van de groenstructuur van het 

binnengebied. 

- Bij toepassing van fysieke adaptieve oplossingen zijn verschillende vormen toegestaan (bijvoorbeeld; een 

trappetje, een verhoogde begane grondvloer, talud voor/naast de woning). 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm afgestemd op het omliggende tuindorp en/of haven. 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal (o.a in dakvorm en architectuurstijl) is mogelijk, mits de 

samenhang met de straatwanden en de omgeving niet wordt verstoord. 

- Volumes zijn eenvoudig en helder. 

- Woningentrees worden uitnodigend vormgegeven als overgangsgebied tussen openbaar en privé. 

- Kopgevels die grenzen aan openbare ruimte mogen geen blinde gevels zijn. 

- Kopgevels op de “verplichte hoeken” (zoals in bestemmingsplan is aangegeven) krijgen twee representatieve 

zijdes (naar de openbare ruimte).  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Toepassing van baksteen vormt de basis. 

- Toepassing van andere dan steenachtige en of natuurlijke materialen zoals beton, metaal, stuc, glas en hout 

zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de hoge kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

- De detaillering is hoogwaardig en zorgvuldig: zoals kozijnen, hwa, voegen, boeiboorden. 
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- Suskasten en ventilatieroosters worden op zorgvuldige wijze ingepast . 

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

hebben op het uiterlijk. 

- Er mag geen spiegelglas of folie met hoge reflectiegraad gebruikt worden. 

 

Relevante criteria Heysekade 

- Bebouwing aan de Heysekade heeft de entreezijde naar de straat. 

- Gebouwen (eengezinswoningen of meergezinswoningen) dragen bij aan het havenkarakter door een robuuste 

en stoere uitstraling. 

- Gebouwen worden in dezelfde rooilijn geplaatst. 

- De vijf bouwblokken zijn wat betreft de invulling en korrelgrootte familie van elkaar en vormen samen een 

stedenbouwkundig ensemble. De kleinste korrel wordt gevormd door het individuele woonhuis. Het bouwblok is 

samengesteld uit meerdere korrels. 

- Indien aanwezig is de vierde bouwlaag uitgevoerd als plat dak met of zonder setback of als schuine kap dwars 

op of evenwijdig aan de straat 

- Zijgevel en erfafscheiding van de hoekpanden zijn geen gesloten kopgevels, maar hebben een representatieve 

uitstraling en vormen een passende overgang naar dorpsstraten en Courzandse park. 

- Materiaal toepassing in de gevels is vrij, mits het een stoere uitstraling heeft. 

- Kleurgebruik: Gebouwen hebben donkere aardetinten. 

- Overgang openbaar-privé is helder gedefinieerd, heeft een steenachtige uitstraling en bestaat minimaal uit een 

terugkerend bindend element. 

- Erfafscheidingen zijn in samenhang met het gebouw en de stedenbouwkundige wand ontworpen en hebben 

een maximale hoogte van 1,00m (aan de voor- en zijgevels). 

 

Welstandscriteria De Dorpstraten (Duivendrechtstraat en Moordrechtstraat) 

- Gebouwen aan de dorpsstraten hebben hun entreezijde naar de straat toe. 

- De woningrijen moeten minimaal 1,00m van elkaar verspringen. 

- Gebouwen hebben gevarieerde kapvormen. Geen overheersend beeld van blokkendozen. 

- Toepassing van baksteen vormt de basis. 

- Toepassing van andere dan steenachtige en of natuurlijke materialen zoals beton, metaal, stuc, glas en hout 

zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de hoge kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

- Toepassing van aardetinten. Kleurrijke incidenten beperkt mogelijk. 

- De detaillering is zorgvuldig en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- De scheiding tussen openbaar en privé is duidelijk vormgegeven in de vorm van een haag van maximaal 1,0 m 

hoog (aan de voor- en zijgevels) 

 

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

De commissie geeft aan dat er in het gebied een onduidelijke situatie is ontstaan doordat de eerdere bouwplannen 

een geheel eigen karakter hebben gekregen, en op verschillende manieren niet stroken met de 

welstandsparagraaf die is opgesteld voor dit ontwikkelingsgebied. De commissie constateert dat bij het nu 

voorliggende plan een passende stedenbouwkundige inpassing is voorgelegd die zich op hoofdlijnen goed voegt 

tussen de omliggende bebouwing. Hoewel de ruimtelijke inpassing wat strijdigheden kent met de 

welstandsparagraaf stemt de commissie in met de ruimtelijke opzet van het planvoorstel. Zij vraagt daarbij om nog 

te bestuderen of de gekozen hagen aan de voortuinen de continuïteit van de erfafscheidingen aan de Heysekade 

voldoende waarborgen. 

 

De commissie ondersteunt de keuze voor het experimentele karakter van de woningen en de ambitie om een 

circulair en duurzaam plan te creëren. Zij is echter nog niet overtuigd dat dit strookt met de kwaliteit die wordt 

gesteld in de keuzes van materialisering en detaillering. In het plan zitten te veel materialen en details die op korte 

termijn kunnen verouderen en vervuilen, terwijl ook op dit vlak een duurzaam karakter wordt gevraagd. Zij vraagt 

de architecten om deze zorg weg te nemen in de nadere uitwerking van het plan. 

 

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 
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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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4.5  Insulindestraat 89 A en 91 B, Noord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Dakopbouw en terras 

Ontwerp:  Zondervan Architectuur 

Dossier:  OMV.21.11.00205 en OMV.21.11.00206 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvragen 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 het voorstel voor twee aaneengesloten dakopbouwen op een bestaand woonblok aan de 

Insulindestraat. Het plan begeeft zich aan het rijksmonument De Hofbogen, dat naar verwachting in de toekomst 

zal worden ingericht met een langgerekt dakpark door de stad. Het bestaande woonblok betreft een karakteristiek 

voorbeeld van de oorspronkelijke bebouwing van het beschermd stadsgezicht, met een opbouw van een vierlaags 

gesloten bouwblok met accenten op de hoeken en het midden van de lange zijden van het blok. Tussen de 

accenten is de bouwmassa lager en is de bovenste verdieping terugliggend ten opzichte van de voorgevel. Het 

jaren ’30 blok kent veel bijzondere details, is in oorspronkelijke staat en is nog niet voorzien van eerdere 

dakopbouwen. 

 

De architect geeft aan dat er verschillende studies zijn gedaan naar het uiterlijk van de dakopbouwen, waarbij 

uiteindelijk is gekozen om in vormgeving het contrast op te zoeken met de architectonische taal van het gesloten 

bouwblok. De opbouwen liggen terug ten opzichte van de dakrand en hebben een gevel van zwarte houten delen 

met een grote glaspui aan de voorgevelzijde. Het dakterras aan de voorzijde wordt afgeschermd met een 

aluminium spijlenhekwerk met een houten bovenregel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Blijdorp/Bergpolder) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op bestaande symmetrieassen en verstoren deze niet: gelijke behandeling 

van de (aan weerszijden gelegen) stedenbouwkundige eenheden. 

- 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. 

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid  in stand of herstellen deze.  

- 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 heeft een afgewogen 

verhouding open – gesloten. 

- Ingrepen doorbreken de lange doorlopende lijn van dakrand en plint niet.  

- Bouwinitiatieven voegen zich in het ritme van de gevelwanden: overwegend horizontaal, in evenwicht 

gehouden door verticaliteit in de portieken. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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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- Materiaal (met name baksteen) en detaillering zijn per architectonische eenheid gelijk en 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.  

- Bij kozijnen zijn de vormgeving als deel van een reeks en de negge (de positie van het raam ten opzichte van 

het gevelvlak) van belang. 

- 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 geeft zich rekenschap van het feit dat het bouwrecht in het bestemmingsplan niet kan worden 

ingeperkt door een welstandsbeoordeling. Toch adviseert de commissie in dit geval negatief op het voorgenomen 

bouwplan vanwege strijdigheden met de welstandscriteria en de cultuurhistorische waarde van het beschermd 

stadsgezicht die hier het toetsingskader vormen. De commissie merkt daarbij op dat zij regelmatig voor het lastige 

dilemma wordt gesteld om de cultuurhistorische waarde van de stad te beschermen terwijl bestemmingsplannen te 

ruime mogelijkheden voor bouwinitiatieven bieden binnen de beschermde stadsgezichten.  

 

Het beschermd stadsgezicht Blijdorp / Bergpolder kent een zeer kenmerkende en heldere stedenbouwkundige 

structuur van gesloten bouwblokken die grotendeels intact zijn. De waarde van de bouwblokken wordt bepaald 

door een ingetogen karakter van de architectuur, met toch een grote mate van rijkdom in variatie in de vormgeving 

van vele uiteenlopende architectonische details. Het bouwblok aan De Hofbogen betreft een kenmerkend blok voor 

de wijk. Het blok is zorgvuldig ontworpen met diverse hoogteaccenten, een terugliggende bovenste laag en fraaie 

architectonische details in de gevels, waardoor het een af geheel betreft.  

 

De architectonische eenheid van het bestaande blok wordt te fors doorbroken met het toevoegen van twee 

dakopbouwen. De commissie geeft aan dat de voorgestelde dakopbouwen te incidenteel ogen. De bebouwing kent 

al een terugliggende bovenste laag met een kenmerkende dakrand, waarbij het toevoegen van een nieuwe 

contrasterende terugliggende laag niet past binnen de compositie van de voorgevel. Daarnaast zou een nieuwe 

bouwlaag over het gehele bouwblok al een zeer complexe opgave zijn om binnen de waarden van het beschermd 

stadsgezicht te laten passen. De commissie geeft als suggestie mee dat een dakterras met een onzichtbare 

toegang en een balustrade die terug ligt ten opzichte van de voorgevel wel passend zou kunnen zijn binnen de 

welstandscriteria. 

 

Conclusie 

Er wordt geen reden gezien om voorbij te gaan aan het beleid, daarom wordt negatief geadviseerd aan het 

bestuur.  
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4.6  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg-Schiebroek (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek 

Ontwerp:  Alsemgeest Design & Build B.V. 

Dossier:  OMV.21.09.00199 

 

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 verder uitgewerkt voorstel voor de transformatie en de optopping van het voormalige 

fabrieksgebouw, in vervolg op de reacties van de commissie in het verslag van 22 april 2020 en een tussentijdse 

bespreking met het secretariaat welstand. Aangegeven wordt dat het de intentie is om de donkere verflaag op het 

metselwerk en het beton van het bestaande gebouw te verwijderen door middel van stoomreinigen, waarbij op 

korte termijn een proefvlak zal worden uitgevoerd. Aan de Ceintuurbaan worden een deel van de metselwerk 

vlakken aan de begane grond vervangen voor glazen puien, wat eerder in een tussentijds overleg uit het bouwplan 

was weggelaten. 

 

Daarnaast wordt de verdere uitwerking van de nieuwe opbouw getoond. De gevels krijgen een materialisering van 

stucwerk horizontale banden met een invulling van aluminium puien met een dun profiel. De architect geeft aan dat 

ook op de ronde kop van de opbouw een dubbele gevel wordt toegepast vanwege de geluidsbelasting. Voor de 

beglazing in de puien en de balustrades van het dakterras is bij het ronde deel gekozen voor rechte glasvlakken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het herstellen van de gevels van het voormalige fabrieksgebouw door middel van 

stoomreinigen een goede oplossing kan bieden, en is benieuwd naar de resultaten van het eerste proefvlak. Hierbij 

zullen de kleuren van het bestaande gebouw het uitgangspunt moeten bieden voor de kleurstellingen van de 

materialen voor de nieuwe opbouw. Het openen van de gevel aan de Ceintuurbaan, wat eerder in een tussentijds 

overleg uit het bouwplan was weggelaten, zal de plek zeer ten goede komen. 

 

De commissie is nog niet overtuigd van de uitwerking van de optopping. Er ontbreken te veel beeldbepalende 

details en de geveltekeningen bieden onvoldoende inzicht in de uitwerking, waardoor de definitieve aanvraag niet 

goed te beoordelen is. De uitwerking die wel wordt getoond correspondeert nog niet met de ambities die zijn 

getoond bij de eerdere conceptaanvraag. De commissie geeft aan dat bij een keuze voor een ronde kop de ronde 

vormen tot op detailniveau doorgevoerd zullen moeten worden om het concept overeind te houden. Wanneer de 

ronde vorm niet kan worden waargemaakt zal een rechthoekige massaopbouw meer voor de hand liggen.  

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de detaillering van de horizontale banden zeer kwetsbaar oogt doordat er 

geen afdekkers worden toegepast. Ook vraagt zij om een onzichtbare inpassing van eventuele installaties op het 

dak. Zij ziet graag een dakplattegrond waarop dit inzichtelijk wordt gemaakt toegevoegd aan de stukken van de 

definitieve aanvraag. 

 

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.7  Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Wilhelm Tellhof naar woongebouw en garage 

Ontwerp:  Arlan Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.08.00004 (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 appartementenblok als onderdeel van een 

bestaand ensemble van woongebouwen die rondom een dubbellaags parkeerdek zijn gesitueerd. Het nieuwe blok 

bestaat uit een haaks en drielaags volume met op de hoek een hoger volume, en is gesitueerd aan een klein 

parkje en de Othelloweg. Aan de zijde van de Othelloweg worden atelierwoningen voorgesteld. met daarnaast een 

doorgang naar het binnenterrein zodat er een route door het bouwblok langs het parkeerdek wordt gecreëerd. De 

hoofdentree bevindt zich in deze doorgang, waarin ook een brug is opgenomen die het parkeerdek met het 

gebouw verbindt. Aan de zijde van het park komen appartementen met een galerijontsluiting aan de binnenzijde 

van het blok. 

 

De gevels hebben een opzet van een aluminium composiet beplating in verschillende kleuren en structuren, en 

metselwerk vlakken op de kopgevels. De bouwlaag tussen het basement en de hoogbouw krijgt een afwijkende 

kleur aluminium, wat wordt doorgetrokken in de gevels van de entree en het trappenhuis. De horizontale banden in 

de gevels lopen door in naar buiten kragende balkons die zijn voorzien van een glazen balustrade.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het planvoorstel wordt bekeken binnen de context van een transformatie die 

plaatsvindt in de wijk Oudeland. Hierbij is de stedenbouwkundige structuur aan het veranderen van een open opzet 

naar een structuur van gesloten blokken in het groen, met meer helderheid in de openbare ruimte. De commissie is 

echter van mening dat het voorgelegde bouwplan de helderheid in de openbare ruimte juist tenietdoet, en kan om 

die reden niet instemmen met de ruimtelijke inpassing van het plan. 

 

De commissie geeft aan dat het doortrekken van een openbare straat door het ensemble van gebouwen niet 

passend is op de locatie. Er ontstaat een te krappe ruimte met een parkeergarage en parkeerplekken aan de 

zijdes, waardoor een kwetsbare en onveilige binnenstraat ontstaat. Ook de toegangen tot de binnenstraat met een 

doorgang die visueel wordt dichtgezet door een loopbrug heeft onvoldoende kwaliteit. Zowel de hoofdentree als de 

entrees van de woningen aan de begane grond liggen op een onlogische plek en de commissie vraagt zich af of de 

atelierruimtes op deze specifieke plek wel werken. Zij doet de suggestie om stadswoningen met een entree aan de 

voorzijde toe te passen.  

 

Daarnaast is de commissie nog niet overtuigd betreft de uitwerking het gebouw. De plasticiteit en de 

materialisering van de gevels is onvoldoende afgestemd op de bestaande karakteristieken van de omliggende 

bebouwing. Daarnaast is de knip die wordt voorgesteld tussen de laagbouw en de hoogbouw niet sterk genoeg 

afleesbaar, en is de hoogbouw te weinig afwijkend vormgegeven om een duidelijk onderscheid te maken met het 

basement. Met het doortrekken van het gevelmateriaal van de knip in het trappenhuis loopt het geheel te veel door 

elkaar.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.8  Atjehstraat, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Dakopbouwen op de Kaapvaarder 

Ontwerp:  Jasper Deurloo Architect 

Dossier:  OMV.21.10.00255, OMV.21.10.00257, OMV.21.10.00258, OMV.21.10.00273 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvragen 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 het voorstel voor het aanbrengen van vier opbouwen op een bestaand gesloten bouwblok 

op Katendrecht. Het bouwblok bestaat uit een aaneenschakeling van kleine ensembles en kent al een aantal 

opbouwen. De nieuwe opbouwen zijn zowel losstaand als geschakeld, waarbij er is gekozen voor een afgeschuind 

dakvlak aan de voorzijde en op de zijkanten waar een ensemble van woningen eindigt. Voor de vormgeving 

worden dezelfde kleuren en materialen als de bestaande opbouwen gebruikt. De architect geeft aan dat de 

vormgeving is afgestemd met de architect van het oorspronkelijke bouwblok. 

 

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 

- 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.). 

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.  

- 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 dankt de architect voor de zorgvuldige analyse en geeft aan dat de opbouwen passend zijn bij de 

architectuur van het bestaande bouwblok. Daarnaast sluit de vormgeving goed aan op de eerdere opbouwen op 

het blok, en waardeert de commissie het feit dat de ontwerpkeuzes zijn afgestemd met de architect van het 

bestaande gebouw. 
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Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur op de vier aanvragen 

omgevingsvergunning is daarom positief. 


