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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 26 JANUARI 2022 
 

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 Doorn, van Eig (gedeeltelijk), Eilander, Faizoulova, Kolpa, Roos, 

Slabbers 

 

 

 

3  PLANNEN 11:40 

 

3.1  Schiedamseweg 227, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 11:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw KBS Nicolaasschool 

 Ontwerp:   Studio Nuy Van Noort 

 Dossier:   OMC.21.12.00093 (conceptaanvraag) 

 

3.2  Nabij Duivenvoordestraat 4, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 12:00 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

 Dossier:   OMC.21.07.00094 (conceptaanvraag) 

 

3.3  Hammerstraat 15 A, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:20 

 Omschrijving:  Transformatie schoolgebouw (St. Jansschool) 

 Ontwerp:   Eklund - Terbeek architecten 

 Dossier:   OMC.21.12.00006 (conceptaanvraag) 

  

3.4  Marten Meesweg 93, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 12:40 

 Omschrijving:  Renovatie Alexanderpoort (gevelwijziging en uitbouw) 

 Ontwerp:   Studio-OOK 

 Dossier:   OMC.21.08.00002 (conceptaanvraag)  

 

3.5  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

 Ontwerp:   Studioschaeffer B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00061 (conceptaanvraag) 

 

3.6  Meerdere adressen, Noord (1e commissiebespreking) (45 min) 13:40 

 Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord  

Ontwerp:   Studio TMOJ, Laurens Boodt Architect, Studio Abacaxi & Lagado Architects  

 Dossier:   OMC.21.12.00098 (conceptaanvraag) 
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3.7  Bertus Brouwerhof 9-15, Overschie (1e commissiebespreking) (10 min) 14:25 

 Omschrijving:  Dakopbouw 

 Ontwerp:   Lagado Architects 

 Dossier:   OMC.21.12.00082 (conceptaanvraag) 

 

3.8  Laan van het Surrealisme 4, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (10 min) 14:35 

 Omschrijving:  Dakopbouw en dakterras 

 Ontwerp:   Lagado Architects 

 Dossier:   OMV.21.11.00589 
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3.1  Schiedamseweg 227, Delfshaven (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw KBS Nicolaasschool 

Ontwerp:  Studio Nuy Van Noort 

Dossier:  OMC.21.12.00093 (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 de nieuwbouw van de Nicolaas school. De Nicolaas school zal na deze nieuwbouw 

bestaan uit een aantal gebouwen die samen één school vormen. Het komt naast het bestaande jaren ’50 

schoolgebouw en zoekt in architectuur hiermee de aansluiting. De gevel bestaat uit een raamwerk van metselwerk 

en grote puien met een boven- en onderdeel en repeterende stijlen. De nieuwbouw krijgt ook een duidelijke 

dakrand. De borstwering tussen de puien wordt van staand metselwerk en er komt een horizontale metselwerk 

band. Deze loopt tot aan een hedendaags vormgegeven risaliet. In het risaliet komt een kunstwerk van metselwerk 

en op de begane grond een rechthoekig venster met zicht op het centrum van de school.  De entree ligt op de hoek 

en iets terug en wordt afgewerkt met geglazuurd metselwerk. Het volume van de nieuwbouw wordt vrij diep met 

aan twee zijden lokalen. Aan de zijde van het schoolplein loopt het volume af en wordt ingericht als een getrapt 

schoolplein met groen en zittreden. Het bestaande schoolplein wordt ook opnieuw ingericht en krijgt een 

fietsenstalling. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

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 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 

- 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. 

- 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 die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- 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 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
4 

 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 heeft waardering voor de verschijningsvorm van de nieuwbouw van de Nicolaasschool en vindt dat 

het op hoofdlijnen goed op de context reageert. Zij is dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking en geeft 

hiervoor een aantal aandachtspunten mee: 

 

- Voor de entree vraagt de commissie zich af of dit de uitstraling is die je daar wilt hebben. Voor een uitnodigend 

gebaar mag deze meer open en transparant zijn. Ook overhoeks is deze nogal gesloten. 

- De commissie is op hoofdlijnen enthousiast over het gevelontwerp. Het vormt een harmonieus geheel met het 

bestaande jaren ‘50 schoolgebouw. Wel vraagt zij zich af of de horizontale metselwerk banden, gelet op 

vervuiling, het juiste architectonische middel zijn voor een connectie met de belendende panden. 

- Het succes van de nieuwbouw wordt ook bepaald door een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijke 

speelplaats. De commissie vindt dat het huidige voorstel hierin niet slaagt. Zij doet de oproep om samen met 

de gemeente en het schoolbestuur te komen tot een overtuigende inrichting van het plein waar spelen en 

groen centraal staan. De trap met groene inrichting is een waardevolle toevoeging maar kan niet de drager 

worden van het totale schoolplein. Hiervoor is meer nodig.  

- De commissie is niet gelukkig met het idee dat op dit schoolplein ook een fietsenstalling voor meer dan 300 

fietsen moet komen. Zij gelooft niet dat zo’n grote fietsenstalling op een relatief klein schoolplein overtuigend 

kan worden ingepast. Ook hier doet zij de oproep om met de betrokken partijen in gesprek te gaan en te 

zoeken naar een alternatief voor de plek. 

 

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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3.2  Nabij Duivenvoordestraat 4, Delfshaven (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OMC.21.07.00094 (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 vervangende nieuwbouw aan de van Duivenvoordestraat. De bestaande 

pandsgewijze opbouw gaat naar een combinatie van beneden- bovenwoningen, appartementen met een galerij 

aan de achterzijde en eengezinswoningen. De hoofdopzet voor de gevelwand is voor alle typologieën gelijk en 

bestaat uit een ritme van erkers die de geleding bepalen. In het laatste deel van de gevelwand worden de erkers 

afgewisseld met balkons. De gevelwand wordt van metselwerk en de verschillende sierlateien uit de te slopen 

panden worden hergebruikt. Ook de te verwijderen kunststofkozijnen worden aan de achterzijde opnieuw gebruikt 

voor een gevelscherm van het trappenhuis. De galerij wordt een combinatie van metselwerk en wit hout. In de plint 

komen verschillende voordeuren en tweemaal een entreehal. De gevelwand krijgt een geveltuin en via een poort 

wordt de collectieve binnentuin ontsloten. Er zijn meerdere studies gedaan naar de vorm van het dak, waar 

uiteindelijk gekozen is voor een langskap met in het verlengde van de erkers driehoekige dakkapellen als 

verwijzing naar de oorspronkelijke dwarskappen. 

   

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 

- 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. 
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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. 

- 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 niet positief over de voorgestelde vervangende nieuwbouw aan de van Duivenvoordenstraat. Zij is 

van mening dat het op veel vlakken niet goed uitpakt en onvoldoende aansluit op de context. De begane grond is 

bijvoorbeeld te laag. Het middendeel van de gevel oogt grofmazig en heeft een teveel aan ingrediënten. De 

balkons zijn groot en zonder verfijning. Ook de vertaling van de vroegere dwarskap mondt helaas eerder uit in een 

chalet dan een dwarskap.  

 

De commissie mist ook de relatie tussen de voor- en achterzijde van de beoogde nieuwbouw en vindt dat de 

galerijontsluiting, naast dat het oneigenlijk is voor dit gebiedstype, fors oogt en in zijn geheel onvoldoende 

hoogwaardig is vormgegeven. De gedachte om de kunststof kozijnen uit de bestaande voorgevel in te zetten voor 

het trappenhuis aan de achterzijde is sympathiek, maar geeft niet de verlangde kwaliteit aan het binnengebied. De 

commissie merkt ook op dat de poort die centraal in de gevelwand ligt te weinig uitnodigend is vormgegeven. Zij 

vraagt om een royaal gebaar met een fijnzinnige vormgeving.  

 

De commissie concludeert dat de inpassing om een andere benadering vraagt dan de ingeslagen weg. De directe 

omgeving, zoals de Graaf Florisstraat en de Beukelsdijk mogen hierbij meer het vertrekpunt of de inspiratiebron 

zijn.  

 

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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3.3  Hammerstraat 15 A, Noord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie schoolgebouw (St. Jansschool) 

Ontwerp:  Eklund - Terbeek architecten 

Dossier:  OMC.21.12.00006 (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 herbestemming van een voormalig schoolpand dat is aangeduid als 

karakteristiek vastgoed. Er komt op de begane grond een filmhuis en erboven gezinsappartementen. Zowel het 

filmhuis als de appartementen komen op de plek van de schoollokalen. Hiertoe wordt een aantal lokalen 

samengevoegd. De hoofdentree, hal en gang worden de binnenkomst en foyer van het filmhuis. De gang op de 

eerste verdieping vormt de ontsluiting van de appartementen. Op de tweede verdieping wordt de gang bij de 

woning gevoegd, maar blijft als structuur herkenbaar. Een andere optie is om de appartementen verticaal te 

organiseren door de boven elkaar gelegen lokalen te verbinden. Op het dak komt een collectief dakterras en aan 

de achterzijde worden meerdere vensters gewijzigd naar een Frans balkon. Aan de voorzijde wordt een aantal 

getoogde venters vergroot door deze tot aan het vloerveld te verlengen. De nieuwe hekwerken en zonweringen 

aan de voorzijde zijn een afgeleide van de bestaande smeedijzeren hekwerken in het trappenhuis. Daarnaast 

wordt zoveel mogelijk van de bestaande wand- en vloerafwerking behouden en zal er groot onderhoud worden 

uitgevoerd. Er is de wens om het gebied voor het schoolgebouw in te richten als een aangenaam verblijf gebied en 

het parkeren te verplaatsen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
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.  

- 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.  

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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 begane grondgevel aan de 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
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- 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 respectvolle omgang met het bestaande karakteristieke schoolgebouw. Er is een 

goede balans gevonden tussen het behoud van de karakteristieke kenmerken en het toevoegen van wonen op de 

verdieping en een filmhuis op de begane grond. Een publieke functie op de begane grond wordt zeer gewaardeerd 

en creëert waarde voor de wijk en het gebouw. Om dit mooie initiatief ook een gezicht naar buiten te geven doet de 

commissie de oproep om samen met de gemeente te verkennen of het parkeren vóór het schoolgebouw verruild 

kan worden voor een aantrekkelijke buitenruimte. In de plantoelichting wordt gesproken over het eventueel 

verticaal organiseren van de appartementen door de boven elkaar gelegen lokalen intern te verbinden. De 

commissie vindt dit een interessante gedachte als er ook wordt voortgebouwd op de bestaande structuur. De 

commissie vraagt zich af of de beoogde berging in de voormalige toiletruimtes op de gang wel zo’n wenselijke 

keuze is. Kan er gezien het feit dat hier ramen zitten niet een ander programma komen?   

 

Voor de verdere uitwerking van het plan wil de commissie graag meer inzicht krijgen in de aanpak van het in- en 

exterieur. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe de nieuwe elementen zich verhouden tot bestaand en hoe er wordt 

omgegaan met de aanwezige ornamenten en wand- en vloerafwerking. Daarnaast kan onderzoek naar 

oorspronkelijk kleurgebruik helpen bij het bepalen van de kleuren van de toegevoegde elementen, zodat er een 

elegant geheel ontstaat.  

 

De commissie vindt dat de Franse balkons aan de achterzijde de heldere compositie van de vensters verstoort. 

Daarnaast vraagt zij zich af of dit meer biedt dan de aanwezige grote vensters en of ze wel nodig zijn, aangezien er 

een dakterras komt. De commissie doet de oproep om vooral een goed en aantrekkelijk dakterras te maken wat in 

goede verhouding staat tot het pand en de heldere opzet van de achtergevel te respecteren.  

 

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. 

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
9 

 

3.4  Marten Meesweg 93, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie Alexanderpoort (gevelwijziging en uitbouw) 

Ontwerp:  Studio-OOK 

Dossier:  OMC.21.08.00002 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de renovatie van het kantoorgebouw de Alexanderpoort, als 

reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 24 november 2021. Aangegeven wordt dat de 

verflaag op de bestaande betonnen penanten wordt verwijderd en de betonnen gevel van het gebouw wordt 

schoongemaakt. De nieuwe structuur in de plint van het gebouw is aangepast, waarbij deze meer binnen de 

bestaande gevel wordt vormgeven.  

 

De materialisering van de nieuwe gevel is in aluminium in plaats van hout, en de raamindeling en kozijnstructuur 

worden afgestemd op de indeling van de bestaande gevel. De entree wordt geaccentueerd door deze meer naar 

buiten te brengen en hoger dan de rest van de plint te maken. Ter plaatse van het terras wordt een pergola 

voorgesteld die in structuur en materialisering aansluit bij de nieuwe plint. De architect gaat dieper in op het 

aanbrengen van groen in zone rondom het gebouw en op de getrapte terrassen van het gebouw. Het parkeren 

wordt geconcentreerd aan de achterzijde, met uitzondering van een aantal parkeerplekken voor elektrische auto’s 

aan de voorzijde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

openbare ruimte. 

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

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 
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- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt en reageert 

positief op het aangepaste conceptvoorstel. Doordat de plint meer onderdeel uitmaakt van de bestaande gevel 

wordt het ontwerp één geheel met het bestaande gebouw. De detaillering van de plint met de dubbele kaders is 

goed passend en door het naar buiten brengen en hoger maken van de nieuwe plint ter plaatse van de entree 

wordt deze duidelijk afleesbaar. Daarnaast zal het verwijderen van de verflaag van de penanten en het 

schoonspuiten van het beton het aanzicht van het gebouw ten goede komen. Voor de verdere uitwerking van het 

voorstel geeft de commissie de volgende aandachtspunten mee: 

 

- Er wordt geadviseerd om goed te bestuderen welke coating of wijze van anodiseren van het aluminium 

geschikt is voor de locatie en de uitstraling van het gebouw. 

- De commissie vraagt om het glas in de plint zo transparant mogelijk uit te voeren, en wanneer er wordt 

gekozen voor een ander type glas voor de bovenbouw deze types goed op elkaar af te stemmen. 

- Gevraagd wordt of het hoekdetail van de plint niet robuuster uitgevoerd moet worden om voldoende bestand te 

zijn tegen beschadigingen. 

- De pergola zal in de uitwerking en detaillering onderdeel moeten worden van de nieuwe puienstructuur in de 

plint. 

- Voor het groen rondom het gebouw en op de terrassen zullen bomen en beplanting gekozen moeten worden 

die voldoende robuust zijn voor de omgeving waarin ze geplaatst worden. 

- De commissie vraagt de architect om te onderzoeken of al het parkeren aan de achterzijde opgelost kan 

worden zodat er een volledig groene zone voor het gebouw kan worden gerealiseerd. 

- Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt gevraagd om een daktekening met eventuele nieuwe installaties 

en een reclameplan voor het gebouw toe te voegen.  

 

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

bovengenoemde aandachtspunten. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een 

nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige 

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

plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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3.5  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

Ontwerp:  Studioschaeffer B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00061 (conceptaanvraag) (eerder conceptaanvraag OMC.21.04.00085) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van het appartementengebouw aan het 

historische lint, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 21 juli 2021. De inrichting van 

het terrein is aangepast en verder uitgewerkt. De private tuinen komen te vervallen en aan de achterzijde van het 

woongebouw wordt een gemeenschappelijke tuin voorgesteld. Achterin de tuin wordt een rij bergingen langs de 

kavelgrens geplaatst. Aan de voorzijde in de hoek van het kavel worden zeventien parkeerplekken langs het water 

voorgesteld, die bereikbaar zijn via de toegangsbrug en het grootste deel van de tuin aan de voorzijde in beslag 

nemen. 

 

Het voorstel voor het woongebouw is grotendeels gelijk gebleven en is verder uitgewerkt. De gevels hebben een 

opzet van horizontale gevelopeningen van glas en houten delen aan de voorzijde, en grote open puien aan de 

gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde. De gevels worden gematerialiseerd in licht metselwerk met per 

woning een andere richting van het metselverband, met een invulling van donkergrijze kozijnen en houten verticale 

delen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

- 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. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat bij de eerdere bespreking de sterke twijfel bestond of de grote hoeveelheid woningen 

passend zijn op het enkele kavel, en dat zij daarom heeft gevraagd om een stap terug te doen om het 

laadvermogen van deze locatie kritisch te bekijken. De commissie concludeert nu dat met het aangepaste en 

verder uitgewerkte voorstel blijkt dat het bouwinitiatief niet past op en niet passend is bij deze locatie langs het 

historische lint. De ’s-Gravenweg kan worden omschreven als groen, intiem en mysterieus, waarbij bouwinitiatieven 

aan moeten sluiten bij de historische karakteristieken van deze locatie. In het huidige ontwerp worden deze 

bestaande karakteristieken te veel geweld aangedaan. 

 

De commissie geeft hierbij aan dat het programma te overladen is waardoor het gebouw klem komt te staan op het 

kavel. De grote hoeveelheid parkeerplekken aan de voorzijde laat geen ruimte voor een groene invulling aan het 

lint, wat juist zo kenmerkend is voor het bestaande en de omliggende kavels. De commissie vraagt wederom om 

een stap terug te doen in het ontwerpproces en het landschappelijk laadvermogen de basis te laten vormen voor 

het te ontwikkelen programma. Daarnaast geeft de commissie aan dat het ontwerp van het gebouw de uitstraling 

van een kantoorgebouw heeft, terwijl het juist de vormgeving van een woongebouw zou moeten krijgen. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt wederom 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 een negatief advies aan het bestuur worden afgegeven. 
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3.6  Meerdere adressen, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord  

Ontwerp:  Studio TMO, Laurens Boodt Architect, Studio Abacaxi & Logado Architects  

Dossier:  OMC.21.12.00098 (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 gevelvernieuwing van acht panden op verschillende 

en veelal prominente locaties in Rotterdam Noord. De bestaande panden hebben allen een hoofdopzet van een 

lage en vrij gesloten plint van metselwerk, met een bovenbouw van witte, volkern beplating. De gebouwen zijn in 

de jaren ’80 in het stedelijke weefsel ingepast tussen de overwegend niet-planmatige bebouwing uit het begin van 

de 20ste eeuw.  

 

De architecten presenteren allen hun deelprojecten, waarbij ze op verschillende wijze zoeken naar de aansluiting 

op de oorspronkelijke gebouwen uit de omgeving. Daarbij worden verschillende materialen gebruikt waaronder 

nieuw plaatmateriaal, houten delen, steenstrips en het keimen en schilderen van bestaande onderdelen. Bij een 

deel van de projecten worden de dichte doorvalbeveiligingen geopend en wordt het bouwvolume aangepast. De 

programmering van de woongebouwen wordt bij de gevelaanpak gelijk gehouden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
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. 
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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). 

- 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 initiatief om de panden gezamenlijk aan te pakken en hier jonge, 

Rotterdamse architecten bij te betrekken. Zij is echter nog niet overtuigd van de wijze waarop dit heeft uitgepakt en 

van de vormgeving van de verschillende deelontwerpen. De commissie geeft aan dat in Rotterdam Noord in de 

jaren ’80 een zwerm van dit type panden zijn toegevoegd, die symbool staan voor een optimistische en 

toekomstgerichte kijk op de verandering van de stad.   

 

De commissie is van mening dat juist deze pioniersgeest en het experiment ingezet zou kunnen worden voor de 

transformatie van deze panden, in plaats van de zoektocht naar aansluiting op de oorspronkelijke bebouwing 

binnen de wijk. Door de afwijkende gevelopzet van de blokken ten opzichte van de omliggende gevels ontstaat er 

te veel een collage van oorspronkelijke kleuren en materialen. Daarnaast ontbreekt er een familiariteit tussen de 

acht voorstellen. De commissie stelt voor om een gesprek te organiseren tussen de architecten, de opdrachtgever 

en een afvaardiging van de commissie om de uitgangspunten voor de aanpak van de gebouwen nader te 

bespreken, waarbij er tevens meer ruimte zal zijn om dieper op de acht deelontwerpen in te gaan. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen en gaat graag met een 

afvaardiging van de commissie in gesprek met de initiatiefnemers en architecten om de uitgangspunten voor de 

aanpak van de gebouwen te formuleren. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plannen 

zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.7  Bertus Brouwerhof 9-15, Overschie (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  Lagado Architects 

Dossier:  OMC.21.12.00082 (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 opbouwen op een rij van vier woningen langs het HSL-Park in de 

nieuwbouwwijk Park Zestienhoven. De nieuwe dakopbouwen zijn qua massa-opbouw gebaseerd op de optionele 

opbouwen die zijn meegenomen in de omgevingsvergunning van de woningen. Deze bestaan uit een gesloten 

volume in gelijke materialisering als de plint van het gebouw met daarnaast een pergola die ook op de begane 

grond voorkomt.  

 

Deze opzet is vertaald in een dakopbouw van gelijke hoogte en proporties als de vergunde optiedakopbouw. De 

dakopbouwen zijn geschakeld, liggen terug ten opzichte van de voor- en achtergevel en liggen gelijk met de twee 

kopgevels. De dakopbouw bestaat uit een gesloten deel in gelijke materialisering als de plint, met daarnaast een 

terugliggende beuk met pergola’s en een terugliggende glazen gevelinvulling. In deze dieper gelegen zone worden 

keuzes voor een schuifpui, vast glas met borstwering, een raam met deur of een draaiend deel voorgesteld. Alle 

opties worden met eenzelfde kozijntype met gelijke kleur en detaillering uitgewerkt.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante criteria - Algemene welstandscriteria Park Zestienhoven 
- De positie en de architectonische uitstraling van de bebouwing moeten het chique en groene karakter van 

Park Zestienhoven ondersteunen. 

- Gebouwen en bouwwerken zijn ontworpen met aandacht voor hun relatie tot de openbare ruimte. 

- De architectuur is ‘van deze tijd’. 

- Gebouwen hebben een menselijk maat en schaal en een representatief karakter. 

- Gebouwen drukken de behoefte aan individuele woonwensen en expressie uit, zonder dat het geheel in losse 

fragmenten uiteenvalt. 

- Materialisatie en detaillering zijn hoogwaardig en ondersteunen het ontwerpconcept (afbeelding 55). 

- Materialisatie, detaillering en kleurgebruik zijn zodanig toegepast dat veroudering en weertype geen negatieve 

gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 

zonlicht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassing van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

Relevante criteria - HSL Park 
Relatie met het stedenbouwkundig plan 

• De bebouwing langs het park heeft een representatieve en hoogwaardige uitstraling en is in samenhang met 

het park ontworpen. 

• De bebouwing langs het park bestaat uit verschillende bouwblokken, die tezamen een wand vormen en het 

park begeleiden. Samenhang tussen de verschillende bouwvolumes wordt verkregen door eenheid in 

vormgeving, architectuur, materiaalgebruik en kleurgebruik. 

• Repetitie van dezelfde bouwblokken is niet toegestaan. Variatie in vormgeving en architectuur is noodzakelijk 

om een eentonig beeld te voorkomen. 
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• De gevel van het bouwblok, die grenst aan een binnenwereld of laan dient qua ontwerp hierbij aan te sluiten. 

• Het ontwerp van de bebouwing moet passen bij reeds ontworpen bouwblokken, zodat samenhang 

gewaarborgd blijft. 

Bebouwing op zichzelf  

• De bebouwing langs het park kadert het groen in en begeleidt het; de vormgeving en de architectuur van de 

bebouwing moeten dit versterken: 

- bouwblokken zijn stevig om tegenwicht aan het groen te bieden; 

- een bouwblok heeft dezelfde bouwhoogte en een heldere dakrand; 

- de individuele woning is ondergeschikt aan het bouwblok; 

- de gevel langs het park is hoofdzakelijk vlak, enige plastiek is gewenst; 

- bouwblokken hebben een horizontale geleding; 

- ritmiek in de gevel is gewenst; 

- de bebouwing moet aan de zijde van het park transparant zijn. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

• Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten bijdragen aan de beoogde uitstraling van de bebouwing. 

• Detaillering, materiaal- en kleurgebruik moeten worden ingezet om de wand-functie van de bouwblokken te 

versterken. 

• Gesloten geveldelen bestaan hoofdzakelijk uit baksteen. Andere materialen zijn alleen toegestaan als 

ondersteuning en moeten passen bij de aangrenzende laan of binnenwereld. Plaatmateriaal en geëmailleerd 

glas zijn niet toegestaan. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de uitgangspunten van het plan, en geeft de volgende 

opmerkingen en aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- Doordat de pergola steeds wordt onderbroken ontstaat er een onrustig aanzicht, gevraagd wordt om de 

pergola over de volle breedte door te trekken. 

- De kopgevels van de opbouwen staan in dezelfde lijn als de zijgevel, terwijl het wat terugleggen of laten 

overkragen het onderscheid tussen het hoofdgebouw en de dakopbouw sterker zal maken. 

- De commissie vraagt om de raamverhoudingen en de dakranden in de opbouwen af te stemmen met die van 

het bestaande gebouw. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen en aandachtspunten. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en 

een zorgvuldige detaillering. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. 

Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.8  Laan van het Surrealisme 4, Prins Alexander (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Dakopbouw en dakterras 

Ontwerp:  Lagado Architects 

Dossier:  OMV.21.11.00589 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.05.00051) 

 

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 
Het voorstel betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor de dakopbouw en het dakterras op de bestaande 

woning, in navolging op de positieve reactie van de commissie van 21 juli 2021 op de conceptaanvraag. Het plan is 

ongewijzigd ten opzichte van het eerdere voorstel en besloten is om geen erker aan de voorzijde te plaatsen. 

Daarnaast is de detaillering van het plan uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 plan een zorgvuldige uitwerking betreft van de conceptaanvraag waarop positief is 

gereageerd. De keuzes voor het gevelmateriaal, het kleurgebruik en de detaillering ondersteunen de 

verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

 

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

bestuur is daarom positief. 
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