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VERSLAG 

VERGADERING (DEELS VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022 
 

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

Monumenten gedeeltelijk 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, Eilander, Faizoulova, Kolpa, Roos, Slabbers 

 

 

4  PLANNEN 12:40 

 

4.1  Anthoniestraat 2, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 12:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 101 woningen en commerciële ruimten (ZOHO) 

 Ontwerp:   Studio Nauta 

 Dossier:   OMC.21.12.00114 (conceptaanvraag) 

 

4.2 Rauwenhoffstraat 39, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 13:00 

 Omschrijving:  Transformatie naar woningen 

 Ontwerp:   Vermeer Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00024 (conceptaanvraag)  

 

4.3  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg-Schiebroek (4e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

 Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek  

 Ontwerp:   Alsemgeest Design & Build B.V. 

 Dossier:   OMV.21.09.00199 

 

PAUZE (5 min) 

 

4.4 Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.10.00002 (conceptaanvraag)  

 

4.5  Nabij De Mussetstraat 10, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Hof van Pascal: Nieuwbouw 24 grondgebonden woningen 

 Ontwerp:   Schippers Architecten (BNA) B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00016 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Nabij Brede Hilledijk 40, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:   De Kuil: Nieuwbouw 232 woningen  

Ontwerp:   ROFFAA  

Dossier:   OMV.21.11.00460 
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4.1  Anthoniestraat 2, Noord (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 101 woningen en commerciële ruimten (ZOHO) 

Ontwerp:  Studio Nauta 

Dossier:  OMC.21.12.00114 (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 nieuwbouw dat deel uitmaakt van het ontwikkelgebied ZOHO. Het 

project ZOHO kenmerkt zich door een stapeling van een lab, land en stadlaag. In het geval van het huidige 

voorstel gaat het alleen om een lab- en een landlaag. De lablaag is in vormgeving geënt op de aanwezige 

wederopbouw architectuur van de bestaande kantoorgebouwen in dit gebied. Het kenmerkt zich door een raster 

met op de begane grond grote puien met erachter een wintertuin en op de verdieping bandramen. Aan beide zijden 

van het penant wordt het raster verrijkt met een groen geglazuurde baksteen. De erboven gelegen landlaag is in 

vormgeving gebaseerd op de expressie van de historische bebouwing aan de Noordsingel, maar dan gevat in een 

drietal semi hoge bouwblokken. Twee daarvan staan in de gevelrooilijn en de derde springt terug. De gevels 

worden van metselwerk met per laag een metselwerkband die ter hoogte van de kroon extra hoog wordt. Het 

gevelontwerp wordt bepaald door een ritmiek van repeterende vensters en balkons. Het ene gevelvlak krijgt een 

Frans balkon en het andere bestaat uit uitkragende balkons. De vormgeving van beide komt overeen en de kleur 

van zowel de kozijnen als de hekwerken wordt groen.  

 

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. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare 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.). 

- 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. 
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- 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). 

- 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 door de gemeente gevraagd het planvoorstel te beoordelen aan de hand van de uitgangspunten 

uit de welstandparagraaf die binnenkort wordt vastgesteld voor het ontwikkelgebied ZOHO. 

 

De commissie geeft aan dat zij enthousiast is over het concept voor ZOHO dat dient te leiden tot een excentriek 

plan met een onorthodoxe opzet door de stapeling van een lab, land en stadlaag. Als zij kijkt naar het huidige 

voorstel waar alleen sprake is van een lab- en een landlaag, waarvan de schaal van de landlaag de maat heeft van 

een stadlaag, constateert zij frictie tussen de verlangde kleine korrel uit de welstandparagraaf en de grote schaal 

van het blok. Zij vraagt zich dan ook af hoe zij op dit vlak de welstandparagraaf moet interpreteren om het 

gewenste kleinschalige karakter met een groen collectief woonmilieu te zien in het huidige voorstel van de landlaag 

die vrijwel bestaat uit drie generieke bouwblokken. Een zekere mate van vriendelijkheid door variatie en verfijning 

als ook de gevraagde sculpturaliteit ziet zij niet hierin terug. Ook het terugleggen van de landlaag is beperkt 

toegepast, en de architectonische relatie met het oude Noorden en de Noordsingel worden niet herkend. De 

commissie concludeert op basis hiervan dat de ambitie van het voorstel helaas nog niet aansluit bij de omschreven 

uitgangspunten en bijbehorende beeldkwaliteit voor de landlaag. Zij vraagt om die reden een stap terug te doen in 

het ontwerpproces en de uitgangspunten uit de welstandsparagraaf centraal te stellen.  

 

De commissie is op hoofdlijnen positief over de lablaag, maar kan dit pas goed beoordelen als de landlaag in 

balans is met de uitgangspunten voor het ontwikkelgebied ZOHO. De commissie vraagt aandacht voor een 

hoogwaardige materialisering van de garagedeuren die aansluiten op het maaiveld. 

 

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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4.2  Rauwenhoffstraat 39, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie naar woningen 

Ontwerp:  Vermeer Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00024 (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 voormalige school naar wonen. De school met 

ertegenaan een gymzaal kenmerkt zich door een markant gevelontwerp en een gevelrooilijn die terug ligt. Op de 

begane grond van de school zal een maatschappelijke functie komen. Hierbij wordt gedacht aan een jeugd 

gezondheidscentrum. De school bestaat uit een rechthoekig hoofdvolume met aan weerszijden lagere 

bouwvolumes die het pand verbinden aan het bouwblok. Er wordt voorgesteld om zowel op de lagere delen van de 

school als de gymzaal aan de achterzijde een eigentijds strak vormgegeven opbouw te plaatsen met een scherpe 

uitkragende dakrand. Ter plaatse van de gymzaal worden tevens nieuwe gevelopeningen gemaakt die deel 

uitmaken van de opbouw. Aan de achterzijde komt een nieuwe ontsluiting via een spiltrap en een galerij. De gang 

grenzend aan de klaslokalen kan hierdoor bij de woning getrokken worden. Het nog authentieke trappenhuis blijft 

behouden en zal de woningen op de kop ontsluiten. Het tweede trappenhuis dat minder oorspronkelijk is wordt 

verwijderd en gewijzigd naar entree. Het voormalige schoolplein wordt een collectieve tuin. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

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. 

- 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.  

- 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 

- 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 kan zich een herbestemming van de school naar wonen op de verdieping en een maatschappelijke 

functie op de begane grond goed voorstellen. Zij is alleen niet enthousiast over de wijze waarop en de gevolgen 

voor het karaktervol vastgoed. Het karakter van het schoolgebouw en de atmosfeer staan in het huidige voorstel 

onvoldoende centraal. Hierdoor komt er geen goede balans tussen de interventies en het voormalig schoolgebouw. 

Een voorbeeld is de bestaande gangontsluiting die onderdeel wordt van de woning waardoor er aan de achterzijde 

een spiltrap en galerij nodig zijn. Deze beide onderdelen hebben grote gevolgen voor de leesbaarheid en werking 

van de school. Daarnaast zijn ze nogal dominant en niet overtuigend vormgegeven.  

 

De commissie vindt het bij een herbestemming van karaktervol vastgoed van belang dat inzicht wordt gegeven in 

wat nog aanwezig is van het bestaande interieur en aan wand- en vloerafwerking. Dat is naar haar idee nu nog 

onvoldoende compleet. Daarnaast vraagt zij zich af waarom de vensters in het souterrain niet worden hersteld. 

 

Hoewel de commissie de positie van de beoogde opbouwen voorstelbaar vindt is zij niet positief over de 

vormgeving. De opbouwen zijn nogal dominant aanwezig, waardoor ze onnodig interveniëren met de voorgevel. Er 

wordt de oproep gedaan deze terughoudend te laten zijn, zodat het bestaande gevelbeeld op de voorgrond blijft. 

Voor de beoogde opbouw bij de gymzaal geldt niet alleen dat deze te dominant is maar ook dat de insneden in de 

bestaande gevel een te grove aantasting zijn van de bestaande gevel.  

 

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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4.3  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg-Schiebroek (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek 

Ontwerp:  Alsemgeest Design & Build B.V. 

Dossier:  OMV.21.09.00199 

 

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

redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt bouwplan voor de transformatie en de optopping van 

het voormalige fabrieksgebouw, in vervolg op de reactie van de commissie in het verslag van 8 december 2021. 

De architect toont de foto’s van twee proefvlekken waarbij de zwarte verflaag van het metselwerk en het beton is 

verwijderd. De keuzes voor de details en de materialisering van de ronde delen, de horizontale composiet banden, 

de puien en de vluchttrappen worden nader toegelicht. In de puien worden verdiepingshoge roosters toegevoegd 

die per twee appartementen aan elkaar geschakeld worden. Ook wordt er een daktekening voorgelegd die de 

installaties toont die zoveel mogelijk in het midden van het dakvlak worden geplaatst. Bij de twee appartementen 

aan het grote dakvlak zijn terrassen voorgesteld die met een privacyscherm worden gescheiden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de getoonde proefvlakken voor het schoonmaken van het gebouw veelbelovend zijn 

en kijkt er naar uit dat het volledig zwartgeverfde gebouw weer in ere wordt hersteld. Daarnaast zijn de 

opmerkingen uit het eerdere verslag voldoende verwerkt in het aangepaste voorstel. De detaillering van de opbouw 

is uitgebreider aangeleverd en ondersteunt de verschijningsvorm zoals eerder getoond in de beelden. De 

commissie kan instemmen met de keuze voor het composiet voor de horizontale banden, aangezien deze in een 

volledig ronde vorm kunnen worden uitgewerkt. 

 

Hoewel de commissie positief adviseert geeft de commissie de volgende aandachtspunten mee om verder te 

onderzoeken in de uiteindelijke technische uitwerking van het gebouw, en vraagt de architect om deze aspecten 

voor de start van de bouw af te stemmen met het secretariaat welstand. 

 

- Het is nog onduidelijk of het grote dakvlak van de opbouw gebruikt gaat worden als terras. De commissie vraagt 

om geen balustrade toe te passen wanneer er geen terras wordt gemaakt, of deze 1,5 meter terug te plaatsen 

ten opzichte van het gevelvlak wanneer er wel een terras wordt toegepast. 

- De commissie vraagt om naast het schoonmaken van de bestaande gevels ook een kleuronderzoek te doen 

naar de oorspronkelijke kleurstellingen van de kozijnen en om deze kleuren terug te brengen. 

- In de indeling van de gevels van de opbouw is gekozen om de roosters en te openen delen steeds spiegelend 

te koppelen. De commissie vraagt om te onderzoeken of er een rustiger beeld ontstaat wanneer deze 

elementen niet gespiegeld en aan elkaar geschakeld worden.  

 

Daarnaast is er in het ontwerp van de opbouw gekozen voor zeer contrasterende kleuren. De commissie vraagt om 

te kiezen voor een zachter kleurenpallet en de materialen, de kleuren en de glansgraad af te stemmen op de 

gevels van het herstelde fabrieksgebouw. De commissie verbindt om deze rede de volgende voorwaarde aan het 

positieve welstandsadvies: 

 

Positief onder voorwaarde dat na het herstellen van het bestaande gebouw en minimaal zes weken voor de 

gevelproductie de beeldbepalende materialen van de opbouw op locatie worden voorgelegd aan de commissie. 

 

Daarbij worden beoordeeld:  

- de wijze waarop de gevelmaterialen van de opbouw zich tot en elkaar verhouden en de beelden zoals 

getoond in de presentaties ondersteunen;  

- de exacte kleuren, de textuur en de glansgraad van de materialen in relatie tot de gevels van het bestaande 

gebouw;  

- de textuur van de composiet horizontale banden in de opbouw in relatie tot de dikte van de naden tussen deze 

elementen. 

 

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

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom Positief onder Voorwaarde. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarde te houden. 
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4.4  Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.10.00002 (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 het aangepaste voorstel voor de nieuwbouw van de school op de hoek van de recente 

gebiedstransformatie van het voormalige ziekenhuisterrein. Als reactie op het verslag van 12 januari 2022 zijn twee 

varianten uitgewerkt, waarbij de commissie gevraagd wordt welke van de twee voorstellen de beste denkrichting is 

voor de verdere uitwerking van het schoolgebouw. 

 

De eerste variant gaat terug naar de vormgeving van het ontwerp tijdens de selectiefase, met een groot kader op 

de verdieping richting het park. De plint en de penanten in het kader zijn hierbij in een donkerdere kleur metselwerk 

voorgesteld, en het lichtere metselwerk wordt in de zijgevel tot het maaiveld doorgetrokken. De muur langs het 

schoolplein wordt ook in de stijl van de gevel doorgezet. De installaties op het dak worden in het midden geplaatst 

en omkleed met een houten volume met afgeronde hoeken. 

 

Bij de tweede variant zijn de installaties op het dak naar de hoek verschoven, en wordt de gevel opgetrokken in 

metselwerk. In het deel richting het park wordt een grote opening gecreëerd die aan de bovenzijde op de plek voor 

de installaties wordt geblindeerd. De gehele plint is in donker metselwerk voorgesteld, waarbij de muur langs het 

schoolplein in dezelfde materialisering wordt doorgetrokken. De verdieping heeft licht metselwerk met lichtkleurige 

verticale delen tussen de gevelopeningen. 

 

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 
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- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij een sterke voorkeur heeft voor de eerste variant, zonder verhoging op de hoek van 

het gebouw. Zij herhaalt daarbij de argumentatie dat het gehele gebouw het hoekaccent van het voormalige 

ziekenhuisterrein zou moeten vormen, en dat een accent op de hoek van het gebouw zelf daar niet krachtig 

genoeg voor is. Daarnaast is het gekozen programma achter het hoekaccent geen belangrijke uitzondering in het 

gebouw, waardoor het verhoogde en deels geblindeerde venster niet genoeg betekenis krijgt. 

 

De commissie geeft aan dat het schoolgebouw zich met name op het park richt, terwijl de hoofdentree aan het 

plein is gesitueerd. De commissie vraagt om de entree aan het schoolplein duidelijker zichtbaar te maken, en doet 

de suggestie om te onderzoeken of het volume met de installaties op het dak gebruikt kan worden om deze entree 

te benadrukken. De aangepaste vormgeving van de muur langs het plein is zeer overtuigend. De commissie geeft 

echter wel aan dat de zijgevel nog krachtiger vormgegeven kan worden, wat bij het ontwerp uit de selectiefase wel 

het geval was. 

 

De commissie herhaalt de oproep aan de initiatiefnemer en de gemeente voor een passende uitwerking van het 

schoolplein en een zorgvuldige aansluiting op het omliggende gebied. De impressiebeelden tonen een groene 

inrichting aan de zijde van het park, wat nog niet correspondeert met de huidige situatie en waargemaakt zal 

moeten worden om het gebouw doeltreffend te laten landen in de context. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de getoonde variant die correspondeert met het ontwerp uit de 

selectiefase en vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.5  Nabij De Mussetstraat 10, IJsselmonde (1e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Hof van Pascal: Nieuwbouw 24 grondgebonden woningen 

Ontwerp:  Schippers Architecten (BNA) B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00016 (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 aangepaste plan 
De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van 24 woningen op een driehoekig kavel waar het 

bestaande kerkgebouw wordt gesloopt. Het kavel grenst aan het Spinozapark en het historische lint de Pascalweg. 

Het voorstel betreft twee rijen woningen met een voortuin die haaks ten opzichte van elkaar worden geplaatst. 

Achter deze twee rijen woningen wordt een twee-onder-een-kapwoning en een ruim aantal parkeerplekken 

gesitueerd. Rondom de bebouwing worden verschillende stukjes groen aangebracht. 

 

De rijen woningen bestaan uit drie- en vierlaagse delen met een plat dak. De gevels hebben een opzet van 

zandgeel metselwerk waar horizontale banden in zijn aangebracht van een afwijkend metselverband. Tussen de 

gevelopeningen zijn houten vlakken voorgesteld, en de kozijnen hebben een beige-grijze kleur. De twee-onder-

een-kapwoning bestaat uit twee lagen met een kap, en krijgt een brede luifel boven de twee entrees.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij niet in kan stemmen met zowel de ruimtelijke inpassing als de architectonische 

uitwerking van het voorstel. De locatie betreft een belangrijk en markant scharnierpunt tussen de verschillende 

wijkonderdelen, waarbij de keuze voor de verkaveling en de typologie van de woning niet passend zijn. Het 

concentreren van de grote hoeveelheid parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen zorgt voor weinig 

leven aan de straat, en de twee-onder-een-kapwoning aan het historische lint staat er zeer verloren bij. Daarnaast 

is het groen erg versnipperd, terwijl de wijk juist gekenmerkt wordt door collectieve groene ruimtes. 

 

De commissie is zich ervan bewust dat op de locatie de criteria van het gebiedstype stempel- en strokenbouw van 

kracht zijn, maar betwijfelt of de karakteristieken van dit type bebouwing de uitgangspunten zouden moeten 

vormen voor deze markante locatie. Wanneer er toch voor een opzet van stempel- en strokenbouw wordt gekozen 

zal dit veel consequenter doorgezet moeten worden in de architectonische uitwerking van de gebouwen. In de 

huidige opzet mist de commissie de expressie die passend is bij de criteria van dit gebiedstype. De commissie 

vraagt de architect om in samenspraak met stedenbouw een aantal stappen terug te zetten en te bestuderen welke 

ruimtelijke inpassing en architectonische vormgeving passend is voor deze bijzondere locatie. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.6  Nabij Brede Hilledijk 40, Feijenoord (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  De Kuil: nieuwbouw 232 woningen 

Ontwerp:  ROFFAA 

Dossier:  OMV.21.11.00460 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.09.00059) 

 

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

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert de technische uitwerking voor een grootschalig woningbouwproject op de grens van de 

Afrikaanderbuurt en de Kop van Zuid. Het betreft een superblok met een grote diversiteit aan woningtypologieën 

rondom groene, semi-openbare binnenhoven. De buitenste schil van het superblok zal bestaan uit gemetselde 

gevels in een oranje-rode steen. De differentiatie wordt gezocht in verschillende metselverbanden en in de kleuren 

van de voeg. Voor de vormgeving van de gevels heeft een prominent hoekpand in de Afrikaanderbuurt als 

inspiratiebron gefungeerd. Als gevolg daarvan is een diversiteit aan raamvormen toegepast en het gebruik van 

siermetselwerk voor het benadrukken van de drieling van plint, bovenbouw en beëindiging van de gevel. De puien 

van de commerciële ruimte op de begane grond worden van hout en alle overige kozijnen en puien worden van 

kunststof. De binnenwereld aan de hoven krijgt een houten vlakke gevelbekleding met kozijnen van kunststof. 

Deze binnenwereld komt te liggen aan een integraal ontworpen groengebied met parkeren onder de gebouwen.  

 

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. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare 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. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 nog even enthousiast als in het vooroverleg over de hoofdthema’s van een stedelijke rand en een 

groen doorwaadbaar binnengebied. De grote zorgvuldigheid waarmee de groene binnenwereld, de biodiversiteit en 

de waterbuffering integraal zijn meegenomen wordt zeer gewaardeerd. 

De zorg voor de commissie gaat over de uitwerking van het plan, waar zij van mening is dat het project op de 

schaal van de gevel verschraalt ten opzichte van die van het bouwblok. Het hoge ambitieniveau wordt op dat 

niveau niet volledig behaald en geeft de volgende opmerkingen: 

- De commissie vraagt om de relatie tussen de voorgeveltuinen en de gevel te versterken en aan te tonen dat 

deze groenstrook voldoende duurzaam wordt vormgegeven.  

- Voor de woningen in de stedelijke rand geeft de commissie mee dat gevelopeningen tot maaiveldniveau vanuit 

het oogpunt van privacy kwetsbaar zijn en vaak worden dichtgezet met gordijnen.  

- Op detailniveau is de commissie nog niet overtuigd van de kwaliteit van het gevelontwerp op de begane grond. 

De verlangde rijkheid en ambachtelijkheid is onvoldoende aanwezig is. Vooral de keuze voor kunststof 

kozijnen en deuren voldoet hier niet aan en de voorgestelde neggemaat van de gevelopeningen van de niet 

commerciële ruimten is mager. 

- Een ander punt is het metselwerkreliëf dat als motief erg wordt gewaardeerd, maar waarvan de commissie 

zich afvraagt wat de vervuiling op termijn doet met het gevelvlak. Zij vraagt in het ontwerp hiermee rekening te 

houden door de vervuiling die zal ontstaan te ontwerpen oftewel de patina zoveel mogelijk te sturen, zodat het 

subtiele onderscheid tussen plint, middendeel en kroon ook na vervuiling afleesbaar blijft. 

- Het is onduidelijk hoe omgegaan wordt met de hemelwaterafvoeren ter plaatse van de balkons. De commissie 

verlangt hiervoor een nette oplossing.  

- Voor wat betreft het binnengebied merkt de commissie op dat zij de houten gevel erg vlak vindt gedetailleerd. 

Zij doet de oproep de plastiek te verhogen en in het ontwerp rekening te houden met de vervuiling die kan 

ontstaan. Daarnaast vindt zij het nogal merkwaardig dat er kunststof kozijnen in een houten gevel worden 

voorgesteld.  

- De commissie is niet positief over de overwegend gesloten kopgevels van de woningen in het binnengebied. 

Zij vraagt om een meer sprekende kopgevel.  

 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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