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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 22 DECEMBER 2021 
 

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

Monumenten via een videoconferentie gehouden om de voortgang van de 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) 12:20 

 

4.1    Prinsemolenpad 93, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 12:20 

 Omschrijving:  Uitbreiding roeilocatie KRZV de Maas 

 Ontwerp:   Michiel van der Horst (Architectenbureau Michiel van der Horst) i.o.v. Koninklijke 

Roei- en Zeilvereniging De Maas 

 Dossier:   OLO 5389167 (conceptaanvraag)  

 

4.2  Ploegstraat 26 A, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 12:40 

 Omschrijving:  Herbestemming ROC-school naar appartementen  

Ontwerp:   Bert van Breugel (Inbo B.V.) i.o.v. Fullhouse B.V. 

Dossier:   OMV.21.10.00449 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

4.3  Almondestraat 141, Noord (3e commissiebespreking) (15 min) 12:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

 Ontwerp:   Daan Roggeveen (MORE architecture) i.o.v. LS ZOHO C.V. & Stebru Ontwikkeling  

 Dossier:   OMC.21.03.00135 (conceptaanvraag)  

 

 PLANNEN (BESLOTEN)  

 

7  Lombardkade / Nabij Binnenrotte 81a, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:40 

Omschrijving: Meentpaviljoen en tuin 

 Ontwerp:   Han van den Born (KCAP B.V.) i.o.v. B.V. Beleggingsmaatschappij Bogem 

 Dossier:    OMC.21.12.00033 (conceptaanvraag)  

 

8  Coolsingel 42, Centrum (2e commissiebespreking) (rijksmonument) (30 min) 15:20 

 Omschrijving:  POST Rotterdam; ontwikkeling postkantoor interieur 

 Ontwerp:   Michael Unsicker (ODA New York) & (Braaksma & Roos) i.o.v. OMNAM 

 Dossier:   OMC.21.10.00045 (conceptaanvraag)  
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Gele uurtjes secretariaatsplannen (voor interne vastlegging, komt niet in het openbare verslag) 

 

3.6 Kleiweg 500 (OMV.21.10.00324) 

Toelichting:  Paul van den Berg 

 

Omschrijving 

In reactie op de eerdere opmerkingen van de commissie is het voorstel aangepast. In de massaopbouw is de 

tweede laag vereenvoudigd en verder terug komen te liggen ten opzichte van de onderliggende gevellijn. Uit het 

dak steken vier ronde afvoerpijpen. Rondom het gebouw is een haag aangebracht waarbinnen het terrein is 

ingericht met grastegels. 

 

De gevels hebben een aangepaste materialisering met een vlakverdeling van verticale houten latten en aluminium 

roosters en deuren. Op verschillende vlakken in de gevels is een gaashekwerk aangebracht die wordt voorzien van 

klimbeplanting. 

 

Reactie 

De commissie geeft aan dat er goede stappen in het ontwerp zijn gemaakt. Doordat het bovenste volume 

eenvoudiger is geworden en verder terug vanaf de gevellijn is komen te liggen wordt de optelsom van 

verschillende volumes teruggebracht. Ook kan de commissie goed instemmen met de kleur- en materiaalkeuzes 

van de gevel. 

 

De commissie begrijpt echter niet waarom het gebouw van groene vlakken wordt voorzien. Het gebouw staat al in 

het groen waarbij de inrichting rondom het energiegebouwtje hier ook mooi op aansluit. Het doortrekken van 

beplanting op de gevel maakt het geheel niet helderder, waarbij de commissie vraagt om het groen hier niet door te 

trekken. De commissie ziet graag een bouwaanvraag waarbij de gekozen materialen in de gevels rondom worden 

doorgetrokken. Hierbij moet wel worden aangegeven dat het aanbrengen van groen in principe vergunningsvrij is. 

Tenslotte wordt gevraagd of het mogelijk is om de vier ronde pijpen op het dak onzichtbaar of minder zichtbaar op 

te lossen. 
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4.1  Prinsemolenpad 93, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding roeilocatie KRZV de Maas 

Ontwerp:  Michiel van der Horst (Architectenbureau Michiel van der Horst) i.o.v. Koninklijke 

Roei- en Zeilvereniging De Maas 

Dossier:  OLO 5389167 (conceptaanvraag) 

 

Woordvoerder:  Rudolph Eilander 

Verslag:   Paul van den Berg 

 

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 uitbreiding van het gebouw voor de roeivereniging langs de Rotte. Het 

vrijstaande gebouw is ingeklemd tussen De Rotte en het historische lint het Prinsenmolenpad, waarbij het terrein is 

omringt door een smalle sloot. De entree bevindt zich aan de zijde van het lint en is bereikbaar via een kleine brug. 

Het gebouw bestaat uit één laag, met een botenloods aan de achterzijde en een mix van functies in het voorste 

deel. Aan de zijde van het lint is het volume getrapt en zijn de gevels gematerialiseerd in metselwerk, donkere 

houten latten en een witte dakrand. De gevels aan het water zijn licht van kleur, en worden gekarakteriseerd door 

vijf houten volumes die door de witte horizontale daklijn heen steken, met geschilderde rode banden. 

 

Voorgesteld wordt om het volume uit te breiden door een nieuwe laag toe te voegen, die aan de zijde van De Rotte 

terug ligt ten opzichte van de gevel en aan de zijde van het lint meegaat in de getrapte vorm van de gevels. Het 

deel van de botenloods blijft een eenlaags volume. Gekozen is om de zijde van het water in een donkere kleur en 

met veel glas uit te voeren, zodat het bestaande horizontale volume prominenter aanwezig blijft. Het terras op het 

dak wordt voorzien van een glazen balustrade. De getrapte gevel aan de zijde van het lint wordt over beide lagen 

voorgesteld in wit gekeimd metselwerk met rode geschilderde banden, met een invulling van zwart geschilderde 

houten latten en een open glazen pui ter plaatse van de entree. De twee lagen worden verbonden door een nieuwe 

buitentrap langs de zijgevel. Het terrein aan de voorzijde wordt ingericht met fietsnietjes. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Kern en Plassen - Plaswijcklaan en Bergse Voorplas) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- In linten blijven bruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt aan de grootte van de sloot, zodat de 

continuïteit van de waterloop zichtbaar blijft.  

- 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.  

- De gevel aan de straatzijde is het meest uitgesproken vormgegeven. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het bestaande gebouw al een uitzondering betreft binnen het historische lint, en dat 

een uitbreiding op de locatie goed mogelijk kan zijn. Zij ondersteunt de keuze om de uitbreiding vanaf de zijde van 

De Rotte in vormgeving af te laten wijken van het bestaande gebouw, en aan de zijde van het lint te kiezen voor 

een vormgeving aansluit op het bestaande gebouw. De commissie geeft echter wel aan dat er niet goed inzichtelijk 

is gemaakt wat de consequenties van de verhoging van het volume zullen zijn voor de beleving vanaf het lint en de 

aangrenzende bebouwing. De ruimte lijkt hier erg krap waardoor de landschappelijke beleving beperkter wordt. Zij 

vraagt de architect om dit nader toe te lichten en de inrichting van het voorterrein inclusief het fietsparkeren en het 

inpassen van groen en bomen mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast geeft zij de volgende opmerkingen mee 

voor de verder uitwerking van het plan: 

 

- De vormgeving van de glazen opbouw is nog zeer schetsmatig. De commissie geeft aan dat de botenloods 

een sterke ritmiek kent die op een passende wijze zou kunnen worden doorgetrokken in de vormgeving van de 

opbouw. 

- De commissie geeft aan dat de glazen balustrade ter plaatse van het dakterras niet passend is bij de plek en 

de architectuur van het bestaande gebouw, en vraagt de architect deze beter aan te laten sluiten bij de overige 

materialisering van het bouwplan. 

- De commissie kan instemmen met een donkere kleur van de houten delen in de gevel, maar vraagt de 

architect de kleur nader te specificeren en voor de keuze aansluiting te zoeken bij de houten gebouwen die 

reeds aanwezig zijn in het lint. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. 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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4.2  Ploegstraat 26 A, Feijenoord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herbestemming van ROC-school naar appartementen 

Ontwerp:  Bert van Breugel (Inbo B.V.) i.o.v. Fullhouse B.V. 

Dossier:  OMV.21.10.00449 

 

Woordvoerder:  Job Roos  

Verslag:   Iris Pennock 

 

Toetsingskader 

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

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

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

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de technische uitwerking voor de herbestemming naar wonen van het scholencomplex 

aan de Ploegstraat. Het scholencomplex bestaat uit een badhuis met daarboven een gymzaal, school A, B en C, 

een conciërgewoning en een overdekte buitenspeelplaats die alle worden herbestemd.  

 

Er is door de commissie meerdere keren geadviseerd op de conceptaanvraag wat heeft geleid tot een reductie van 

het aantal ingrepen in de gevel en vier thema’s voor de aanpak van de kozijnen bestaande uit behouden en 

herstellen, terugbrengen naar oorspronkelijk ontwerp, nieuw maar ingetogen en eigentijds.  

 

In het ontwerpvoorstel staat het herstel van de zakelijke architectuur centraal en worden functionele aanpassingen, 

zoals gevelinterventies, voorgesteld om het scholencomplex geschikt te maken voor wonen. Onnodige ingrepen uit 

jaren ’60 (“verarming”) worden zoveel mogelijk weggehaald, door bijvoorbeeld de oorspronkelijke indeling van 

kozijnen weer terug te brengen. Alle oorspronkelijke kozijnen worden zoveel mogelijk behouden en hersteld en 

functioneel noodzakelijke wijzigingen worden met een genuanceerde vormentaal zichtbaar gemaakt. Een 

uitzondering zijn de nieuwe gevelopeningen die als interventie zichtbaar blijven door daar aluminium kozijnen voor 

te stellen. 

 

De woningen worden binnen de hoofdstructuur ingepast en de gevelwanden en de kappen krijgen aan de 

binnenzijde reversibele voorzetwanden.  Alle wand- en vloerafwerkingen als ook de trappenhuizen blijven 

behouden en met uitzondering van de gevels in het zicht. Daar waar de gang in de toekomst niet als ontsluiting 

nodig is wordt deze onderdeel van de woning.  

 

Het terrein wordt opnieuw ingericht met geveltuinen, een parkeervoorzieningen, een fietsenstalling en een 

collectieve buitenruimte in het hof.  De erfafscheiding wordt teruggebracht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege monumentenstatus 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
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- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 initiatief om het leegstaande scholencomplex een passend nieuw toekomstig 

gebruik te geven. Zij is op hoofdlijnen positief over de omgang met de gevels en de wijze waarop er nieuw leven in 

het complex komt. De vier categorieën voor de kozijnen en deuren bestaande uit behoud en herstel, terug naar 

oorspronkelijk ontwerp, nieuw maar ingetogen en bij een interventie eigentijds en afleesbaar geven wat terug aan 

het complex en houden het karakter voldoende in stand. De commissie is er echter niet van overtuigd dat de 

uitwerking hiermee in lijn is. De stukken zijn hiervoor te inconsistent en de commissie stelt vraagtekens bij de 

technische uitwerking. Het totaal vraagt om een nadere precisering van het verhaal en een detaillering die het 

ondersteunt.  

 

De aanvraag omgevingsvergunning is op dit moment te onvolledig, bijvoorbeeld door de roedes niet terug te laten 

komen in de detaillering. Het is onbekend hoe het originele kozijn er in profiel uitziet, waardoor onduidelijk blijft of 

de juiste proporties worden gehanteerd bij de ingrepen. De belofte om de ventilatieroosters uit het zicht in te 

passen wordt niet waargemaakt. Daarnaast vraagt de commissie om een visie over de deuren in relatie tot het 

karakter van het scholencomplex. Voor haar is vooralsnog onduidelijk uit welke bouwfase de deuren zijn en welke 

onderbouwing er geldt voor de aanpak. Er wordt gesproken over vervanging conform origineel voor vleugel C, 

terwijl de deuren daar in beeld niet mee overeenkomen. Daarnaast is er de vraag waarom de later aangebrachte 

deuren die een asymmetrische indeling hebben worden behouden. Deze ogen nogal pragmatisch en hebben 

weinig relatie met het geheel. Voor vleugel E en F wordt de eigentijdse interventie voor de deuren niet begrepen. 

De bestaande samenhang tussen het venster en de deur met bovenlicht raakt hierdoor verstoort.  
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De binnenafwerking roept vragen op. Bij het isoleren van de kap wordt bijvoorbeeld niet duidelijk of de bestaande 

houten afwerking terugkomt en bij de voorzetwanden van de gevel wordt niet aangegeven hoe het aansluit op de 

bestaand wand- en vloerafwerking.  

 

Na meerdere keren overleg te hebben gehad over het terrein en het belang van een kwalitatief hoogwaardige 

inrichting van het binnenhof begrijpt de commissie niet dat er wordt nagedacht over eventuele nieuwbouw. De 

commissie is hierover negatief. Het doet het complex geen goed en de inzet voor het terugbrengen van de 

erfafscheiding gaat verloren. Daarnaast is in eerdere besprekingen gestuurd op een zo groen mogelijk inrichting en 

geen fietsenstalling in dit deel. Een toekomstige verdichting is vanuit dit perspectief onlogisch en ongewenst. De 

commissie doet de oproep om af te zien van nieuwbouw en in te zetten op een aangename inrichting die recht doet 

aan het complex en van meerwaarde is voor de omgeving en de tegenoverliggende school. 

 

Vanuit het behoud van het karakter van het scholencomplex en de oorspronkelijke maatschappelijke betekenis 

juicht de commissie het toe dat de gymzaal en het badhuis wellicht tijdelijk gebruikt gaan worden door de 

tegenoverliggende school.  

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 

monumentale waarde van het gemeentelijk monument en de criteria uit de welstandsnota. De commissie adviseert 

het bestuur daarom vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. De commissie 

vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende 

vergadering. 
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4.3  Almondestraat 141, Noord (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 31 woningen (ZOHO kavel 6) 

Ontwerp:  Daan Roggeveen (MORE architecture) i.o.v. LS ZOHO C.V. & Stebru Ontwikkeling 

Dossier:  OMC.21.03.00135 (conceptaanvraag) 

 

Woordvoerder:  Irma van Oort 

Verslag:   Iris Pennock 

 

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 verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 13 oktober 2021 en haar reactie op 27 oktober 2021. Belangrijk verschil is dat er wordt teruggegaan 

naar de uitgangspunten uit de tender door uit te gaan van een ‘lab- en een landlaag’. Voor een duidelijke scheiding 

tussen de lab- en de landlaag wordt de gevel van de lablaag overwegend transparant en begrenst door een 

betonnen kader en de erboven gelegen landlaag van metselwerk met gevelopeningen. Het verticale karakter is 

versterkt door een hogere verdiepingshoogte van de begane grond en de introductie van Franse balkons ter 

hoogte van de eerste verdieping. De kozijnen van de begane grond en de eerste verdieping, die binnen het 

betonnen kader vallen, worden uitgevoerd in aluminium en iets teruggelegd zodat de overgang naar de straat wat 

wordt verzacht. De hoeveelheid aan glas is vanwege de zontoetreding teruggebracht en wordt ingevuld met 

aluminium panelen.   

 

De trappenhuizen naar de bovengelegen landlaag zijn verder uitgewerkt en worden op de verdieping voorzien van 

Braziliaans metselwerk. De gevel van de fietsenstalling wordt op dezelfde wijze vormgegeven. In voorgaande 

besprekingen waren er geen vragen over de landlaag en de bijbehorende daktuinen. Deze zijn dan ook 

ongewijzigd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- 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.  

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

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

- 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 
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- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 positief op het teruggaan naar de uitgangspunten uit de tender door het bouwblok op te 

bouwen uit een ‘lab- en een landlaag’. Het onderscheidt tussen de onderste en bovenste bouwlagen is hiermee 

weer terug. Hoe het toekomstige bouwblok aansluit op de naastgelegen bebouwing is helaas nog onduidelijk 

waardoor gevraagd wordt om hier nader op terug te komen.  

 

Hoewel de commissie positief is over het concept van een lablaag en de keuze van een transparante 

gevelinvulling, is zij nog niet overtuigd van de vormgeving. De invulling van de pui oogt te veel als een 

woningbouwpui, terwijl het concept vraagt om een industriële, stoere invulling van het kader en een zekere 

trefzekerheid en scherpte in de detaillering en het materiaalgebruik. De commissie hoopt dat de industriële puien 

uit SOHO een inspiratiebron zijn voor de invulling van het kader om deze net nog een slag kunnen geven dat het 

meer is dan standaardinvulling. Het terugleggen van de pui wordt ondersteund. De commissie denkt wel dat de 

maat te gering is om het een bruikbare overgangszone tussen privé en openbaar te laten zijn. Wellicht dat in 

overleg met stedenbouw wat aan de bestrating van de stoep kan worden gedaan om de zone op te rekken.  

 

Om de werking van deze zone en de levendigheid van de plint aan te jagen is het van belang dat het programma 

erachter hiertoe uitnodigt. De commissie denkt dat er op dat gebied nog veel te winnen is en doet de suggestie om 

de verblijfsruimte aan de straat over de volle breedte van de gevel te organiseren of voor meer afwisseling in de 

plint cascowoningen te overwegen. 

 

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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7  Lombardkade / Nabij Binnenrotte 81a, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Meentpaviljoen en tuin 

Ontwerp:  Han van den Born (KCAP B.V.) i.o.v. B.V. Beleggingsmaatschappij Bogem 

Dossier:  OMC.21.12.00033 (conceptaanvraag) 

 

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

betrokkenheid bij de planvorming.  

 

Woordvoerder:  Jeroen Ruitenbeek 

Verslag:   Paul van den Berg 

 

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 bouw van een paviljoen op een bestaand parkeerterrein, dat door de 

gemeente opnieuw zal worden ingericht. Het plein bevindt zich op een kruising van de Meent, De Rotte en een 

lange ader door de stad die het dek vormt van het ondergrondse treinspoor en een langgerekt plein vormt tot aan 

het Station Blaak. Het plein wordt ingericht met een middenas die eindigt bij het water waarbij het nieuwe paviljoen 

aan deze as komt te staan. De bestaande weg langs het water zal komen te vervallen. 

 

Het paviljoen bestaat uit een langgerekt volume met een gebogen dakvorm. Op de hoek richting het midden van de 

plein en de Binnenrotte is het volume geopend en is een ronde stenen trap gesitueerd die buiten het volume 

steekt. De ronde trap gaat over in een driehoekige trap die naar de verdieping in het paviljoen leidt. Het paviljoen is 

opgebouwd uit een houten spantenconstructie met een huid van glas en pv-panelen. De zijde aan het water krijgt 

een overwegend dichte gevel. Aan deze zijde worden de goedereningang en de sanitaire ruimtes gesitueerd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie reageert verheugd op het voorstel om het parkeerterrein te transformeren naar een verblijfsruimte 

met een paviljoen, en geeft aan dat het initiatief een enorme bijdrage kan leveren aan de stad. Het is hierbij van 

groot belang dat de ontwikkeling onderdeel gaat worden van de plek en de lange as door de stad boven de 

ondergrondse spoorlijn. Vanuit dit uitgangspunt geeft zij de volgende vragen en opmerkingen mee voor de verdere 

uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De commissie doet de oproep aan de gemeente en de initiatiefnemers om bij de herinrichting van het plein 

aansluiting te zoeken bij de materialisering en vormgeving van de Binnenrotte. Hierbij wordt de suggestie 

gedaan dat de bestaande langgerekte granietbaan een mooi bindmiddel zou kunnen vormen tussen beide 

zijden van de Meent en een aanknopingspunt kan vormen voor de aansluiting van de trappartij op het nieuwe 

plein. 

- De commissie geeft aan dat het verschil tussen de stenen sokkel en het glazen paviljoen sterker kan worden 

aangezet, waarbij er een licht paviljoen op een zware sokkel ontstaat. Hierbij zou de trap meer onderdeel van 

het nieuw in te richten plein kunnen worden. Daarnaast wordt aangegeven dat de trap erg stijl en krap is en 

veel genereuzer kan worden vormgegeven om onderdeel te worden van de verblijfsplek. 

- Het paviljoen heeft nog geen alzijdig karakter doordat de zijde aan De Rotte te gesloten is vormgegeven. Het 

paviljoen staat op een lange as door de stad, waarbij het zich zowel op de Binnenrotte als op de strook aan de 

andere zijde van het water zou moeten richten. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een aangepast en 

verder uitgewerkt voorstel. 
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8  Coolsingel 42, Centrum (2e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  POST Rotterdam; ontwikkeling postkantoor interieur 

Ontwerp:  Michael Unsicker (ODA New York) & (Braaksma & Roos) i.o.v. OMNAM  

Dossier:  OMC.21.10.00045 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Roos trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege zijn rol als 

supervisor. 

 

Woordvoerder:  Johanna van Doorn  

Verslag:   Iris Pennock 

 

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 2.1, lid 1 onder f). 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege de monumentenstatus 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 24 november 

2021 een aangepast voorstel voor een nieuw interieur van het voormalig Postkantoor. Er komt een high-end 

hotelprogramma waarin een hoogwaardige uitstraling gewenst is en het thema Post als onderdeel van het 

interieurconcept is gemaakt. Aangezien het hier een conceptplan betreft en het vooral wenselijk is om een reactie 

te krijgen op de gekozen ontwerprichting en materialisatie zullen onderdelen op detailniveau later volgen. 

 

Het interieur maakt deel uit van een transformatieplan voor het Postkantoor en de bouw van een toren. Bij het 

transformatieplan voor het Postkantoor is in het interieur een demarcatie gemaakt en voorgesteld de aanpak van 

het interieur van het monument in fasen te verdelen. De eerste fase behandelt de monumentale interventies en de 

strategie voor de verdere ontwikkeling wat is vergund. De tweede fase is de verdere uitwerking van het interieur 

waaronder het hotelgedeelte dat voor de planbespreking is aangevuld met het restaurant en de werkvertrekken.  

 

Ten opzichte van voorgaande planbespreking is er meer balans gezocht tussen de rijkdom van het nieuwe interieur 

en de atmosfeer van de verschillende ruimten en de vier kernwaarden die het bureau Braaksma en Roos aan de 

orde stelt in hun visiedocument. 

  

De herinrichting van de voormalige personeelsingang tot hotelentree en een receptie met lounge in de 

aangrenzende ruimte zijn soberder van aard geworden. De kroonlichter zal minder aanwezig zijn door de kleinere 

afmeting en een gereduceerde uitstraling. Ook het algemene lichtniveau is teruggeschroefd en koeler van kleur 

geworden. De geribbelde wandtegels zijn vervangen door een behang met structuur en het vloerpatroon in de 

lounge wordt vereenvoudigd en de bar met kast wordt los gehouden van het casco. De eerder voorgestelde 

rozetten tegen het plafond worden onderdeel van het armatuur en blijven vrij van het plafond.  

 

In de voormalige Seinzaal voor de telegrafie op de eerste verdieping komen de ballroom en diverse 

samenkomstruimten. Het voorstel tot het scheiden van de ruimten is technisch uitgewerkt door enkele balken aan 

de onderzijde op te dikken met daarin de techniek voor de scheidingswanden. De gang aan de Seinzaal is in 

vormgeving versoberd door de armaturen aan één zijde van de gang te plaatsen en de kleur van de nieuwe 

materialen in lijn te brengen met het origineel.  

 

De uitstraling van de gangen waaraan de hotelkamers komen te liggen is versoberd en het aantal armaturen is 

teruggebracht. In het ontwerp voor de nieuwe deuren naar de hotelkamers wordt het glas van de bestaande 

deuren vervangen door een paneel. Op sommige plaatsen zal de symmetrische indeling wijzigen naar een 

asymmetrische opzet. De detaillering is afgeleid van de bestaande deuren. Voor de hotelkamers in de 
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tussenvleugel blijft het bordes met trap als hergebruik van kenmerkende onderdelen onderdeel van de 

planvorming. In de corridor komen op verzoek van de hotelexploitant extra brandscheidende deuren en enkele 

rookschermen. 

 

Aanvankelijk was gedacht de keuken te kunnen plaatsen in het bestaande postzegelkantoor. Nu dit niet haalbaar is 

wordt voorgesteld de hooggewaardeerde inrichting te verplaatsen naar de kantoorvleugel, de wanden te slopen en 

een nieuwe keuken op de plaats van het postzegelkantoor te realiseren. 

 

Voor de centrale hal wordt in het verlichtingsplan meer uitgegaan van het oorspronkelijk lichtontwerp. Daarnaast 

wordt een voorstel gedaan voor het exterieur waarbij de vensters vanaf de verdieping worden uitgelicht. 

 

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

De commissie is positief over de versoberde aanpak en de doorgevoerde wijzigingen. De beelden laten een 

overtuigende benadering zien van de omgang met de vier kernwaarden van het monument zoals Braaksma en 

Roos aan de orde stellen in hun visiedocument. Het nieuwe interieurconcept is meer in balans met de 

monumentale kernwaarden van het gebouw en afgestemd op de bestaande hiërarchie. De nieuwe afwerking sluit 

meer aan bij het principe van soberheid en efficiëntie dat zo kenmerkend is voor dit monument. De commissie over 

het algemeen positief over de veranderingen die zijn doorgevoerd bij de entree van het hotel, de lobby en de 

gangen. De beleving en het collectief geheugen van het gebouw komen opnieuw tot leven. 

 

Voor de verdere uitwerking van het ontwerp geeft de commissie de volgende aandachtspunten mee: 

- De commissie wijst op de plaatsing en detaillering van de installaties. De detaillering lijkt overgedimensioneerd 

wat nadelig van invloed is op het historische casco en impact heeft op de ruimtelijke kwaliteiten, zoals het 

ritme van de balken, maar ook op de historische afwerking. Het advies van de commissie is om te 

onderzoeken of deze installaties nodig zijn of op een meer bescheiden manier kunnen worden ontworpen en 

afgestemd kunnen worden op de historische elementen. Zo vragen de beamerinstallatie ten opzichte van het 

plafond, de scheidingswanden in relatie tot het ritme van de balken en de voorzetwand van de gevel in de 

balzaal om meer verfijning. Ook wordt om een heroverweging gevraagd van de glazen schermen in de gangen 

aangezien deze elementen niet wettelijk verplicht zijn als brandwerende voorziening. 

- De historische gangen hebben een zwarte tegelplint als naadloze overgang tussen de wanden en de vloeren. 

De commissie is van mening dat een aluminium plint hier niet aan tegemoetkomt.   

- Voor het voorstel van de nieuwe hotelkamerdeuren doet de commissie de oproep om de symmetrische 

indeling van het oorspronkelijk ontwerp daar waar mogelijk aan te houden en de asymmetrische indeling 

alleen waar het niet anders kan toe te passen.  

- De commissie steunt het voorstel voor het hergebruik van de historische deuren in de kantoren. 

- De commissie stemt in met het voorstel om het interieur van het postzegelkantoor te herplaatsen, zodat er een 

keuken kan komen op de plek van het postzegelkantoor die voldoet aan de geldende eisen. De commissie 

kijkt uit naar de definitieve detaillering van dit deel van het gebouw en een werkomschrijving voor het 

herplaatsen van het interieur. 

- De commissie is positief over de strategie voor binnenverlichting in de centrale hal en de gangen. Deze is 

evenwichtiger geworden. Wat betreft de buitenverlichting vraagt de commissie om het verlichtingsplan van het 

gebouw vanuit een breder perspectief te bekijken en te onderzoeken hoe de verlichting zich verhoudt tot de 

verlichting van het gemeentehuis, de hoogbouw van het Postgebouw en de Coolsingel. De afbeeldingen tonen 

een te bescheiden uitlichting van het monument in relatie tot de omgeving en de hiërarchie van de architectuur 

is minder duidelijk, doordat de plint veel donkerder is dan het bovenste deel van het monument. 

 

De commissie kijkt met belangstelling uit naar de nadere uitwerking en de reflectie op de punten van aandacht. 

 

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. 


