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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 12 JANUARI 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), van Eig, Eilander, Faizoulova, Kolpa, Roos, Slabbers 

 

 

 

 

6  PLANNEN 13:10 

 

6.1  Hoogstraat 74, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

Ontwerp:   Ector Hoogstad architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.07.00054 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Brabantsestraat 16, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:25 

 Omschrijving:  Transformatie school 

 Ontwerp:   Linea architecten 

 Dossier:   OMC.21.02.00046 (conceptaanvraag) 

 

6.3 Heemraadssingel 334, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 13:45 

 Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

 Ontwerp:   MD2 

 Dossier:   OMC.21.11.00039 (conceptaanvraag) 

 

6.4 Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.10.00002 (conceptaanvraag) 

 

6.5 Hoofdweg 258, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 14:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00051 (conceptaanvraag) 
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6.1  Hoogstraat 74, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Ector Hoogstad Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00054 (conceptaanvraag 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 13 oktober 

2021 een aangepast voorstel voor het uitbreiden en herbestemmen van een eenlaags, opgetild bouwvolume aan 

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

binnengebied, die op het dak van de parkeergarage zijn gesitueerd. Het voorstel gaat uit van de sloop van het 

bestaande gemetselde volume en het hergebruik van de bestaande draagconstructie. Hierop komen drie 

bouwlagen waarin appartementen en maisonnettewoningen worden ondergebracht. Vanwege de beperkte 

draagkracht wordt een lichte bouw- en constructiemethode bestaande uit vakwerk en CLT voorgesteld.  

 

Voor meer aansluiting op het ensemble en de directe omgeving wordt het opgetild bouwvolume geometrisch 

uitgebreid en is de architectonische expressie van het gevelontwerp verzacht. De subtiele kleuraccenten uit het 

hoofdvolume van het ensemble worden herhaald in het te vergroten bouwvolume langs de Hoogstraat. De 

uitkragende balkons worden gedragen door een rechthoekig kader dat als thema wordt ingezet in het 

gevelontwerp. Het materiaalgebruik wordt een combinatie van metselwerk en vlakken van kunststof singles. Aan 

de hofzijde komt op de begane grond houten gevelbekleding.  

 

De bestaande zwartstalen trappen die je vanaf het maaiveld naar het bovendek voeren, worden in de kopgevels 

doorgezet als opgang naar de middencorridor van waaruit de woningen zijn ontsloten. De ruimte onder het 

opgetilde volume dat hoort tot openbaar gebied krijgt opstelruimte voor het overdag parkeren van de fiets en er 

wordt uitgezocht of er straatverlichting kan worden opgenomen in het plafond. Dit zal in samenspraak met de 

gemeente worden vormgegeven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

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

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

worden getoetst aan de criteria uit deze welstandsparagraaf. 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- 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 begane grondgevel 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie is enthousiast over de stappen die zijn gemaakt in het ontwerp om het zowel in volume als in 

architectuur meer deel te laten uitmaken van het ensemble en beter aan te sluiten bij de omgeving. Ondanks deze 

positieve houding zijn er meerdere onderstaande aandachtspunten: 

 

- De commissie vraagt de openbare ruimte onder en vóór het gebouw in nauw overleg met de gemeente vorm 

te geven om de continuïteit van het openbaar gebied te waarborgen en de ingrepen hier dienend aan te laten 

zijn. 

- De commissie vindt dat de architectuur net wat meer rekenschap kan geven van de wederopbouw architectuur 

uit de omgeving zonder de relatie met het ensemble te verzwakken. 

- De commissie is van mening dat het aantal stijlmiddelen veel is. Vooral de kaders bij de uitkragende balkons 

zijn dominant en samen met de kunststof singles geeft dit een druk beeld. Zij doet de suggestie om inspiratie 

te vinden in de stijlmiddelen en het kleurgebruik van de wederopbouw architectuur uit de directe omgeving.   

- De commissie vraagt zich af of de witte kozijnen uit het hoofdvolume van het ensemble niet een belangrijke 

factor kunnen zijn in het versterken van de relatie tussen bestaand en nieuw. 

 

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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6.2 Brabantsestraat 16, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie school 

Ontwerp:  Linea architecten 

Dossier:  OMC.21.02.00046 (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 tot het herbestemmen van een voormalig schoolgebouw aan de 

Brabantsestraat tot wonen. Het is een markant gebouw waarvan een deel in de jaren ’80 van de vorige eeuw is 

gesloopt, waardoor de toren en de poort naar het hof er niet meer zijn. Bij onderhoudswerkzaamheden zijn de 

kozijnen vervangen door kunststof en de bijzondere bloemkozijnen komen te vervallen. De dakkapellen zijn 

indertijd verbreed en het interieur is nagenoeg weg. Wat nog rest is de hoofdindeling. 

 

In het planvoorstel komen zestien woningen waarbij de begane grondwoningen worden ontsloten via de voorgevel 

door per voormalig klaslokaal een deur op te nemen in het venster. De uitbouw aan de achterzijde met daartegen 

een loggia krijgt op het dak de buitenruimte en de galerij-ontsluiting voor de woningen erboven. De woningen in de 

kap worden vanaf de galerij met een steektrap bereikt. Ook in de kap komt een serie van drie uitbouwen met 

erboven terrassen. De verschillende gevelopeningen in de achtergevel worden vergroot en gelijk van afmeting. De 

huidige entree krijgt een nieuwe pui en aan de voor- en achterzijde komen voor meer afstand tot het openbaar 

gebied groenstroken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

- 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.  

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

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

- 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 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

- 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 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie vindt het voorstelbaar dat het voormalige schoolgebouw wordt herbestemd naar wonen maar is niet 

positief over de wijze waarop dit wordt gedaan. Het is vooral vanuit het programma en niet vanuit het karakter van 

het gebouw ontwikkeld. Hoewel er wordt aangegeven dat er een historische en architectonische analyse is 

gemaakt ontbreekt de vertaalslag in het verhaal en vormen de waarden van het gebouw niet het vertrekpunt voor 

de herbestemming. De voorgestelde manier van ontsluiten, de indeling van de plattegronden en de ingrepen aan 

de gevels laten zien dat die connectie niet is gemaakt. Ze zijn niet gebaseerd op het karakter en de opzet van het 

gebouw. De identiteit van het schoolgebouw gaat verloren door meerdere aan- en uitbouwen en het collectieve 

karakter van de school en de oorspronkelijke opzet van de gevels zijn niet meer herkenbaar. 

 

Het is bekend dat wonen in een schoolgebouw een bepaald spanningsveld geeft tussen de behoefte aan 

individualiteit en de mate van collectiviteit van het gebouw. Deze complicatie vraagt om een zekere inventiviteit om 

de zeggingskracht van het gebouw te behouden en als speerpunt in te zetten voor een bijzondere vorm van 

wonen. De commissie vraagt om een stap terug te doen in het ontwerpproces en de herbestemming vanuit het 

narratief van het gebouw op te bouwen en de eerste schetsen tussentijds voor te leggen.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.3  Heemraadssingel 334, Delfshaven (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

Ontwerp:  MD2 

Dossier:  OMC.21.11.00039 (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 uitbreiding van een hoekpand aan de Heemraadssingel. De 

uitbreiding betreft een op- en uitbouw dat uit één volume bestaat en aan beide straatzijden terug ligt ten opzichte 

van het bestaande pand. De optopping trapt met een vloeiende ronding af naar de uitbouw. De gevelindeling wordt 

bepaald door grote en kleine openingen die elkaar afwisselen. Als gevelmateriaal wordt een cementgebonden 

pleisterwerk met een horizontale ribbel voorgesteld. Per laag komt in het verlengde van de spekbanden een 

horizontale band door daar de ribbels niet toe te passen. De kozijnen en de dakrand krijgen een goudkleur. In de 

plint van het bestaande volume komen twee nieuwe strak vormgegeven vensters. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel - Mathenesserlaan) 

 

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.). 

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

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

- 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 historische hoekpand in een zeer gewaardeerd beschermd stadsgezicht ligt, maar 

is van mening dat de plek, mede gelet op het bestemmingsplan dat een forse uitbreiding toelaat, iets bijzonders 

kan verdragen als er een juiste balans tussen het bestaande pand en de uitbreiding ontstaat. Zij vindt dat dit in de 

hoofdopzet wordt bereikt. Daar ontstaat een spannende synergie tussen het bestaande historische pand en het 

nieuw toe te voegen volume doordat de vloeiende ronding in het nieuwe volume een interessante dialoog aangaat 

met de gekromde gevel beëindiging van het bestaande pand. Door het aan beide straatwanden iets terug te leggen 

blijft het bestaande pand voldoende op de voorgrond.  De commissie heeft ook waardering voor de eigen 

architectuurtaal dat op subtiele wijze aansluiting zoekt bij het bestaande pand. Het kleurgebruik, het kozijnritme en 

de kozijnindeling mag, zonder de eigenheid te verliezen meer gaan aansluiten. Daarnaast doet zij de oproep om 

mogelijke vervuiling van de voorgestelde cementgebonden pleisterlaag te ontwerpen. De detaillering van het 

bestaande pand kan hiervoor een inspiratiebron zijn.  

 

De commissie vraagt zich af of de bestaande trap in het historische pand kan voldoen als ontsluiting van alle 

bouwlagen. Zij stelt deze vraag, om de helderheid van het volume te behouden en niet te ontsieren met latere 

externe trappen. Zij verlangt een integraal ontwerp waar de regelgeving onderdeel van uitmaakt. Voor het 

souterrain doet zij de oproep om niet alleen ondersteunende voorzieningen maar ook programma aan de straat te 

organiseren. De commissie reageert negatief op de schuifpui in het deel van de opbouw dat naar de 

Heemraadssingel is gericht. Dit verhoudt zich niet goed tot het beschermd stadsgezicht. Daarnaast is de 

commissie negatief over de moderne puien in de plint aan de Rochussenstraat. Zij verwacht hier een ingreep die 

past bij de uitstraling van het bestaande pand.  

 

Conclusie 

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

vroeg stadium terug met een schetsplan 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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6.4  Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.10.00002 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een school op de hoek van de recente 

gebiedstransformatie van het voormalige ziekenhuisterrein. Het plan grenst aan de Dordtsstraatweg en het park de 

Valkeniersweide. Het voorstel bestaat uit een tweelaags volume met een hoogteaccent op de hoek dat in de rooilijn 

van de aangrenzende woningen is geplaatst. De entree bevindt zich aan een plein dat is ingericht met 

parkeerplaatsen en als schoolplein kan functioneren.  

 

De gevels worden voorgesteld in lichtkleurig metselwerk met overwegend vierkante raamopeningen. Het 

hoekaccent heeft een afwijkende materialisering in de plint met open puien, en heeft verticale raamstroken en een 

groot venster op de verdieping. Achter de gevel van het hoger opgetrokken hoekaccent worden de installaties 

opgelost. De gevel ter plaatse van de entree aan het plein krijgt eenzelfde afwijkende plint. Het schoolplein wordt 

voor een deel afgeschermd door middel van een pergola in een afwijkend materiaal van de gevel. 

 

Naast het voorstel van de conceptaanvraag worden het ontwerp uit de selectiefase en verschillende studies naar 

de gevel- en massaopbouw getoond. Het ontwerp uit de selectiefase kent een opzet met een grote horizontale 

vensters richting het park en zonder accent op de hoek van het gebouw. De overige gevels hebben een indeling 

van verticale raamstroken en de pergola heeft eenzelfde materialisering als de lichte metselwerk gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

- 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. 

- 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. 
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- 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 geeft aan dat door de prominente ligging aan het park en op de hoek van het voormalige 

ziekenhuisterrein de keuze voor een schoolgebouw zeer gewenst is. Het schoolgebouw kan, zoals de andere twee 

hoekstenen van het terrein dat de transformatie ondergaat, een beeldbepalende beëindiging van het gebied 

vormen. De commissie zit echter met het dilemma dat het getoonde ontwerp uit de selectiefase een veel sterkere 

opzet kent dan het ingediende voorstel. 

 

De commissie geeft aan dat het gebouw in zijn geheel het hoekaccent op de plek zou moeten vormen. Een 

gedeeltelijke verhoging van de gevel verhoudt op stedenbouwkundig niveau onvoldoende tot het achterliggende 

gebied. Daarnaast zijn de grote horizontale vensters richting het park een zeer krachtig gebaar en geven deze de 

uitstraling van een schoolgebouw, wat in het ingediende ontwerp wordt gemist. De keuze van een pergola in 

dezelfde materialisering als de gevel is op stedenbouwkundig niveau juist een helderdere keuze. De commissie 

vraagt de architect om de sterke ontwerpkeuzes uit het ontwerp van de selectiefase te behouden en versterken in 

de uitwerking van het schoolgebouw. 

 

Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de uitwerking van het schoolplein en de aansluiting op het 

omliggende gebied. Zij begrijpt het gebruik van het plein voor zowel het schoolplein als het tijdelijk parkeren van 

autobussen, maar mist daarbij nog het vriendelijke karakter van een schoolplein. Zij vraagt daarbij om eventuele 

fietsenstallingen en bergingen mee te nemen in het ontwerp van de buitenruimte en zoveel mogelijk in het 

schoolgebouw op te nemen. 

 

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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6.5  Hoofdweg 258, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00051 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Voorafgaand aan de presentatie van de ontwerpers van het bouwplan maakt de vertegenwoordiger van de 

buurtvereniging De Bazelbuurt, de woonwijk die aan de noordzijde direct grenst aan het bouwplan, gebruik van het 

recht om in te spreken tijdens de openbare vergadering. De buurtvereniging geeft aan dat het voorstel in maat en 

schaal onvoldoende is afgestemd op de omgeving en er weinig verband is met de bestaande architectuur. 

Daarnaast uit de buurt haar zorgen over de blinde muur die ontstaat door het samenvoegen en optoppen van de 

bestaande kantoorgebouwen en geeft zij aan dat het bouwinitiatief onvoldoende is afgestemd op het 

oorspronkelijke slagenlandschap. 

 

De betrokken landschapsarchitect presenteert een nieuwe inrichting van het terrein. Aangegeven wordt dat het 

oorspronkelijke slagenlandschap als referentiemodel wordt gebruikt, waarbij nieuwe watergangen op het terrein 

worden ingezet voor een duurzame waterhuishouding. Tussen de drie gebouwen is een plein gecreëerd dat de 

functies in de plint van de drie gebouwen verbindt. De trap van de bestaande woning wordt hierbij doorgezet in het 

landschap. De drie gebouwen worden door middel van pergola’s aan elkaar verbonden. 

 

Vervolgens presenteert de architect een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren en de 

transformatie van twee kantoorschijven de een woning aan de Hoofdweg, als reactie op de opmerkingen van de 

commissie uit het verslag van 21 juli 2021. De toren heeft een gewijzigde positie en is richting de bestaande 

woning verschoven. De twee kantoorgebouwen die tot een appartementenblok worden getransformeerd hebben 

een gevel in één vlak aan de zijde van de Hoofdweg gekregen. Bij beide gebouwen zijn de uitkragende balkons 

alleen aan de oost- en de westgevel geplaatst. Bij de bestaande woning is de serre aan de zijgevel komen te 

vervallen en is een verbinding met de toren aan de zijde van de achtergevel geplaatst. 

 

In de vormgeving zijn de gebouwen in materialisering meer verwant aan elkaar ontworpen. De gebouwen krijgen 

allen een plint die in vormgeving en materialisering en aansluit op de rode betonnen pergola’s. De 

verdiepingsgevels bestaan uit verticale houten latten, de puien en kozijnen hebben een metalen materialisering. 

Een aantal van de gevelopeningen krijgen een stalen kader rondom de gevelopeningen. Bij de bestaande woning 

wordt een glazen pui in een stalen kader voor de oostgevel geplaatst.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur)  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

- De bebouwing speelt in op de landschappelijke aanleg van het terrein. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
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- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering ondersteunen het beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal materiaalsoorten 

blijft beperkt). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij de zorgen van de buurtvereniging van de naastgelegen wijk heeft gehoord en 

grotendeels ook onderschrijft. Zij geeft aan dat het kavel deel uitmaakt van de hoogbouwzone, waardoor de 

afwijking in massaopbouw op deze locatie in principe goed mogelijk is. De commissie begrijpt echter de zorgen 

betreft de impact van de nieuwe blinde gevel richting de woonwijk en de afwijkende vormgeving in gevelopbouw en 

materialisering van de nieuwe bebouwing, en neemt dit mee in haar reactie op de conceptvraag. 

 

De commissie reageert positief op het voorgelegde landschapsplan vanwege de hoge duurzaamheidsambities en 

de wijze waarop het landschap de drie gebouwen aan elkaar koppelt. Zij geeft daarbij aan dat een nieuwe 

verbinding over het water vanaf de bestaande woonwijk het plan ten goede zou komen. Daarnaast komt de keuze 

om de verschijningsvorm van de drie verschillende typologieën op het kavel meer op elkaar af te stemmen het 

voorstel ten goede. De commissie heeft daarbij wel de volgende vragen en opmerkingen die zij nog graag ziet 

beantwoord en verwerkt in de nadere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De aansluitingen van het landschap en de pergola op de bestaande woning en de ingrepen in de gevels zullen 

zeer scherp moeten worden ontworpen om de bestaande woning in haar kracht te laten. 

- De blinde gevel aan de noordzijde van de getransformeerde kantoorgebouwen heeft een te grote impact op de 

aangrenzende groenstrook en de rand van de woonwijk. De commissie vraagt de architect ook aan deze gevel 

levendig programma te situeren zodat hier een passendere uitstraling ontstaat. 

- De vormgeving van de gevels van de nieuwe gebouwen bevatten te veel verschillende kleuren en materialen 

terwijl in dit gebiedstype juist gevraagd wordt om het aantal materiaalsoorten te beperken. Met name de zeer 

afwijkende vormgeving van het powernest en de ogenschijnlijk willekeurig geplaatste kaders rondom de 

gevelopeningen zijn in strijd met de welstandscriteria en helpen niet met de ensemblewerking van de drie 

gebouwen. 

- De commissie vraagt om de kleurstellingen van bestaande woning als uitgangspunt te nemen voor het 

kleurgebruik en de materialisering van de toren en het appartementengebouw. 

- De commissie waardeert de openheid van de plinten, maar geeft daarbij wel aan bij de woningen grote open 

puien tot aan het maaiveld onwenselijk zijn. 
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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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