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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 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, Eilander, Faizoulova, Kolpa, Roos, Slabbers 

 

 

3  PLANNEN 11:55 

 

3.1  Nabij Vierhavensstraat 197, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 11:55 

 Omschrijving:  Dakpark: ontwikkeling 155 woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00022 (conceptaanvraag) 

 

3.2  Kleiweg 500, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 12:15 

Omschrijving: Franciscus Gasthuis & Vlietland: vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:   Aan de Amstel architecten B.V.  

 Dossier:   OMV.22.02.00188 

 

3.3  Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) (15 min) 12:30 

 Omschrijving:  Tamboer II West: nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Mix Architectuur B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00035 (conceptaanvraag) 

 

3.4  Nabij Boezembocht 31, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (20 min) 12:50 

 Omschrijving:  Bedrijventerrein Nieuw Kralingen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OMC.22.01.00049 (conceptaanvraag) 

 

3.5  Soetendaalseweg 2, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 52 appartementen 

 Ontwerp:   M3H Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00081 (conceptaanvraag) 

 

3.6  Gouvernestraat 12 A, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 110 woningen, kinderdagverblijf en maatschappelijke functie 

 Ontwerp:   Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00084 (conceptaanvraag) 
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3.7  Bergstraat 3, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Uitbreiding Huis van Bewaring 

 Ontwerp:   WDJArchitecten 

 Dossier:   OMC.21.08.00083 (conceptaanvraag)  

 

3.8 Nabij Brede Hilledijk 40, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 14:40 

 Omschrijving:   De Kuil: Nieuwbouw 232 woningen  

Ontwerp:   ROFFAA  

Dossier:   OMV.21.11.00460 

 

3.9  Sikkelstraat 35, Feijenoord (4e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (15 min) 14:55 

 Omschrijving:  Herbestemming ROC-school naar appartementen  

Ontwerp:   meet architecture 

Dossier:   OMV.21.10.00449  
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3.1 Nabij Vierhavensstraat 197, Delfshaven (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Dakpark: ontwikkeling 155 woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00022 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een woongebouw met commerciële plint op de kop 

van het dakpark aan de Vierhavenstraat. Het voorstel is de uitwerking van de winnende inzending van de Europan 

18 competitie, en is in samenwerking met een tweede architectenbureau doorontwikkeld tot een bouwplan. Het 

uitgangspunt is het creëren van een groen icoon met publieke plekken op de kop van het dakpark. 

 

Het gebouw bestaat uit een geslingerd en getrapt volume dat in de richting van Marconiplein hoger wordt en een 

open binnenhof creëert. Het landschap om het gebouw kent veel hoogteverschillen en routes door en langs het 

gebouw. Op de beganegrond bevinden zich de hoofdentree, horeca en commerciële functies aan de straat, 

daarachter is het auto- en fietsparkeren opgelost. Op de verdiepingen worden appartementen met verschillende 

typologieën voorgesteld die door middel van galerijen worden ontsloten. De terrassen op de getrapte daken krijgen 

verschillen typen openbare ruimtes. Op de kop van het gebouw wordt over de volle hoogte een trap aangebracht. 

 

De gevel wordt gekenmerkt door balkons en galerijen in een zigzag vorm, en een stalen structuur in driehoekige 

vormen met een gaaswerk waar klimplanten op zullen worden aangebracht. De buitenzijde krijgt om de twee of drie 

verdiepingen horizontale banden waar de stalen structuur aan gekoppeld is. De gevel daarachter heeft vierkante 

openingen, en een materialisering van houten delen aan de onderzijde en metalen beplating daarboven.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘De Strip’ en grenst aan 

Hoofdwegenstructuur). 

 

Relevante welstandscriteria uit de welstandsparagraaf ‘De Strip’: 
Relatie met het stedenbouwkundig plan 

- Het gebouw moet de verbinding begeleiden tussen Marconiplein en park. 

- Het gebouw voegt zich in het totaal van gebouwen rond het Marconiplein.  

- De openbare ruimte omspoelt het gebouw. 

- Het gebouw staat als een object in zijn omgeving. 

- Het gebouw keert zich niet af van de omgeving.  

- Het gebouw geeft op architectonische manier vorm aan de overgang tussen het gebouw en het omringende 

gebied.  

Gebouwen op zichzelf 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. 

- Het gebouw oogt als een object (heeft geen heldere geometrische vorm) 

- Het gebouw is niet opgebouwd uit verschillende massa’s, maar vormt onmiskenbaar één element. 

- Het Kopgebouw staat op de plint. 

- De overgang gebouw – openbare ruimte is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge 

kwaliteit te zijn. 

- In -en uitspringende delen van de vlakke gevel (balkons, erkers) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa en 

blijven deel uitmaken van het ontwerp. 

- Gevel moet een open karakter hebben; er moet interactie tussen gebouw en omgeving zijn. 
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- Er moet gestreefd worden naar variatie binnen het gevelbeeld 

- Het gebruik van het gebouw of het aantal verdiepingen is niet direct afleesbaar in de gevel. 

- In voetgangersgebieden zijn blinde gevels niet toegestaan.  

- Gebouw heeft een alzijdige oriëntatie. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Materialisatie is afwijkend van gebouwen in de directe omgeving. 

- Gekozen materialisatie en kleurgebruik voorkomen massaliteit van het gebouw. 

- Het gebouw heeft een moderne (eigentijdse) uitstraling. 

- Materialisatie van het zichtbare deel van het dak en de gevel is op elkaar afgestemd, zodat het als één 

overkomt. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

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

op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld.  

- Géén toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het een uitdagend en zeer ambitieus project betreft op de kop van deze bijzondere 

locatie. Ook is er een grote stap gemaakt door het conceptuele prijsvraagontwerp door te werken tot een 

woongebouw met een grote hoeveelheid aan appartementen en overig programma. De commissie is echter wel 

van mening dat er in het ontwerp te veel verschillende concepten worden toegepast, waardoor de helderheid van 

het gebouw ontbreekt. Door het plan eenvoudiger in vormentaal te maken zal het aan kracht winnen. Daarbij wordt 

aangegeven dat deze veelheid aan ideeën waarschijnlijk moeilijk overeind gehouden zullen worden in een 

technische uitwerking, waardoor de keuze voor minder maar sterker en consequent vormgegeven concepten het 

bijzondere ontwerp ten goede zullen komen. Zij geeft hierbij ter illustratie de volgende voorbeelden: 

 

- Het gebouw wordt getrapt groter richting Marconiplein, maar het is onduidelijk wat de betekenis van de kop 

van het gebouw is. De lange route naar boven oogt als een vluchttrappenhuis en is op deze manier niet 

passend aan de meest prominente zijde van het gebouw. 

- In het plan is op verschillende plekken gekozen voor rechte of zigzaggende elementen in de gevel. Gevraagd 

wordt om hier een heldere keuze in te maken, bijvoorbeeld door deze of alleen aan de binnen- of alleen aan 

de buitenzijde toe te passen.  

- De horizontale banden worden soms om de twee en soms om de drie lagen toegepast wat het onrustige beeld 

van de gevels versterkt. 

- Er is gekozen voor een veelheid aan verschillende materialen, terwijl de gevel al twee verschillende schillen 

kent. 

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat het ontwerp gesitueerd is in een openbaar park, waarbij getwijfeld wordt of 

de voorgestelde publiek ruimtes op het gebouw en het openbare park elkaar gaan versterken of dat dit juist niet 

samen zal werken. Zij vraagt om dit nader te onderzoeken en heel precies uit te werken.  

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat het gebouw ook zonder groen een overtuigend ontwerp moet zijn. 

Daarnaast adviseert zij om een specialist aan het team toe te voegen met kennis van het aanbrengen van 

beplanting op grote gevelwanden. Daarbij vraagt zij om ook te onderzoeken of het groen tevens van boven naar 

beneden zou kunnen groeien. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.2  Kleiweg 500, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Franciscus Gasthuis & Vlietland: vervangende nieuwbouw 

Ontwerp:  Aan de Amstel architecten B.V. 

Dossier:  OMV.22.02.00188 

 

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 het voorstel voor de vervangende nieuwbouw van een deel van het ziekenhuiscomplex. 

Het volume sluit vanuit de westzijde aan op de bestaande ziekenhuisbebouwing en laat aan de noordzijde van het 

volume ruimte voor een uitbreiding in een volgende fase. De westzijde van het gebouw wordt begrensd met 

infrastructuur. Het volume bestaat uit een vierkant volume met een binnenhof waarbinnen het volume getrapt 

afloopt waardoor dakterrassen ontstaan. Het landschap rondom heeft verschillende hoogteverschillen doordat het 

terrein lager ligt en het vloerpeil van de bestaande bebouwing wordt aangehouden. 

 

Het gebouw heeft de hoofdentree aan de zuidkant, die wordt geaccentueerd door een luifel aan de gevel. Verder in 

de gevel bevindt zich de spoedeisende hulp. De hoofdopzet van de gevel bestaat uit een lichtkleurige metselwerk 

structuur van een grid met verticale openingen met verschillende invullingen. Aan de buitenzijde zijn een aantal 

trappenhuizen aangebracht die in een donkere kleur worden voorgesteld. De plint heft een afwijkende vormgeving 

in bruin metselwerk net als de binnengevels van het hof. Het bovenste dak wordt ingericht met zonnepanelen. 

 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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.  
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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. 

- 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. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de gehele ontwikkeling van het ziekenhuisterrein een complex vraagstuk betreft, en 

dat er op dit moment nog een concreet masterplan ontbreekt die een heldere structuur biedt voor de beoordeling 

van de verschillende fases van de transformatie van het terrein. Er zijn te veel en grote onduidelijkheden, 

waaronder de positie van de zeer kenmerkende hoogbouw van het ziekenhuis, de aansluiting op en de vormgeving 

van de latere fases en de route en vormgeving van het openbare fietspad. Ook geeft de commissie aan dat een 

ziekenhuiscomplex een belangrijke maatschappelijke functie heeft waardoor duidelijk moet worden hoe dit 

stedelijke knooppunt onderdeel gaat worden van de stad. Hierin zouden verschillende scenario’s voor de toekomst 

aangehouden kunnen worden, maar duidelijk moet worden hoe de deelplannen zich binnen deze scenario’s in de 

bestaande en toekomstige context voegen. 

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat het getoonde bouwplan veel strijdigheden met de geldende 

welstandscriteria kent. De criteria vragen onder andere om het verbeteren van het gezicht en de uitstraling van het 

stedelijke knooppunt richting de stad en de openbare ruimte, een massaopbouw die is afgestemd op de specifieke 

positie van het gebouw binnen het grotere geheel, entreegebieden van gebouwen die uitnodigend en kwalitatief 

hoogwaardig zijn vormgegeven en om een bij de situatie passende openheid van beganegrondgevels aan de 

openbare ruimte. Deze uitgangspunten worden allen gemist in het huidige ontwerp. De commissie vraagt om naast 

het voorleggen van een concreet masterplan de geldende criteria als leidraad te nemen voor de vormgeving van 

de gebouwen op het ziekenhuisterrein. 

 

Conclusie 
Er is geconstateerd dat er onvoldoende informatie is om de aanvraag omgevingsvergunning te kunnen beoordelen 

en dat de aanvraag 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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3.3 Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Tamboer II West: nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Mix Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00035 (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 vormgeving van de supermarkten binnen het sloop-

nieuwbouwplan Tamboer II, als reactie op de opmerkingen uit het verslag van 9 juni 2021 en een tussentijdse 

bespreking met een afvaardiging van de commissie. De architect toont het onderzoek naar een herpositionering 

van de expeditiestraat en een herindeling van de supermarkten, maar geeft aan dat om verschillende redenen de 

eerder getoonde positie het uitgangspunt blijft. Voor de uitwerking van de gevels van de supermarkt direct aan de 

straat wordt een combinatie van verschillende methodes voorgelegd die ervoor moeten zorgen dat er geen 

levenloze plint ontstaat. 

 

- De entreegebieden van de supermarkt en de woningen worden transparant vormgegeven met glas tot aan het 

maaiveld. 

- De speedgate wordt voorzien van een afbeelding met donkere vlakken en delen waar licht doorheen komt. 

- Een deel van de ramen wordt beplakt met stickers met afbeeldingen van etenswaren, waarbij waar mogelijk 

het bovenste deel van de ramen transparant worden gehouden. 

- Aan de gevel worden geveltuinen voor de metselwerk penanten toegepast. 

- Er wordt gedacht aan invullingen die wat terug kunnen geven aan de wijk waaronder interactieve elementen, 

wijketalages en het toevoegen van zitelementen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst deels aan Hoofdwegenstructuur) 

 

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. 

- 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. 

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat er stappen zijn gemaakt met betrekking tot de uitstraling van de supermarkt naar de 

straat en dat er veel suggesties zijn gedaan om de interactie met buiten te verbeteren. Het aanbrengen van de 

transparante delen in de gevel en verlichting zoals in de speedgate zal het straatbeeld ten goede komen, waarbij 

nogmaals gevraagd wordt om de transparantie op zoveel mogelijk plekken toe te passen. De suggesties om 

interactie met de wijk uit te lokken door middel van zit- en kunstelementen kunnen goed werken wanneer deze 

passend en hufterproof worden ontworpen. De commissie vraagt om terughoudend te zijn met de bestickering van 

ramen, en om deze gevelvlakken met architectonische middelen vorm te geven, bijvoorbeeld met keramische 

tegels. 

 

De commissie geeft ten slotte aan dat in een eerder verslag op hoofdlijnen positief is gereageerd op het 

woningbouwgedeelte van het plan, maar dat in deze reactie nog wel een aantal opmerkingen zijn meegegeven die 

nog steeds van kracht zijn voor deze conceptaanvraag. 

 

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

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. 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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3.4 Nabij Boezembocht 31, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Bedrijventerrein Nieuw Kralingen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.22.01.00049 (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 een strook bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein dat onderdeel 

uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. De strook bevindt zicht tussen de bestaande staalbedrijven 

en de nog te bouwen woningen aan de rand van de nieuwe wijk. Tussen de woonwijk en de strook loopt een brede 

laan met bomen, en de rooilijn van de bedrijfsgebouwen volgt de kromming van deze laan. Het programma bestaat 

uit kantoren, opslag, kleinere bedrijfsunits en een bouwmarkt met een sportvoorziening op de verdieping. 

 

Gekozen is om de bedrijfsgebouwen aan de woonwijk een steenachtig karakter te geven zonder reclame-uitingen. 

Aan de zijde van de bestaande bedrijven wordt het parkeren opgelost en krijgen de nieuwe bedrijven meer vrijheid 

voor een architectonische expressie in een eigen huisstijl. De volumes van de verschillende onderdelen verschillen 

aan de zijde van de woonwijk wat in hoogte, en het gebouw in het midden krijgt een vertanding. De gevels hebben 

een opzet van een metselwerk raster met invullingen van glas, hout of geblindeerd glas. Het opslaggebouw wijkt 

hiervan af, met een relatief vlakke en gesloten gevel van vlakken in verschillende materialen en een groot 

overhoeks venster over meerdere verdiepingen. De gebouwen aan de achterzijde worden deels ontsloten door een 

hellingbaan en hebben een veelvoud aan verschillende kleuren en materialen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Nieuw Kralingen’) 

 

Relevante gebiedscriteria – Bedrijventerrein 
Ruimtelijke inpassing 

- Ten noorden van de verlegde Bosdreef bestaat een architectonische eenheid uit een bedrijf. 

- Ten zuiden van de verlegde Bosdreef bestaat het bedrijventerrein Boezembocht uit één architectonische 

eenheid. 

Verschijningsvorm 

- De maat en schaal van de opbouw van de panden en van de gevelindeling sluit aan bij het woongebied 

- Hoekpanden zijn overhoeks ontworpen.  

- De bebouwing aan de verlegde Bosdreef is zo veel mogelijk aaneengesloten. 

- Aan elkaar grenzende bedrijven verschillen van elkaar. 

- Lange gevelwanden worden regelmatig voorzien van een duidelijk verticale knip. De knip bestaat uit een 

duidelijke structuurverandering met architectonische middelen zoals een terugliggend geveldeel of een naar 

voren stekend geveldeel of een spleet. 

De gevel naar het woongebied: 

- Gevels vermijden de utilitaire verschijning van de functie. 

- De gevels zijn zorgvuldig ontworpen, hebben reliëf en zijn voorzien van elementen zoals terugliggende 

vensters en deuren.  

- Gevel beëindigingen zijn zorgvuldig ontworpen. 

- De gevels hebben raamopeningen of zijn ruim ingebed in het groen. 

- Het gevelontwerp van de verlegde Bosdreef - zijde wordt voor minimaal 10m de hoek om doorgezet, gerekend 

vanaf de rooilijn aan de verlegde Bosdreef. 
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Voor geluidwerende voorzieningen in het zicht vanaf de verlegde Bosdreef gelden dezelfde criteria als voor 

gebouwgevels. Voor de noord- en zijgevels naar het spoor resp. het bestaande bedrijventerrein gelden de 

gebiedscriteria voor het gebiedstype haven- en bedrijventerreinen, zoals vastgelegd in de Welstandsnota van de 

Gemeente Rotterdam. 

Reclame   

- Geen eigen verlichting, verlichting achter de letters, niet in de letters 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd.  

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object.  

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Hoofdmaterialen voor de gevels aan de verlegde Bosdreef zijn natuurlijk van aard. De gevels aan de verlegde 

Bosdreef zijn hoofdzakelijk gemaakt van metselwerk, glas, of ondergeschikt aan het hoofdmateriaal van hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton (geen plaatmateriaal kunststof, vezelplaat of aluminium). 

- In de gevels aan de verlegde Bosdreef is geen extreem uitbundig kleurgebruik toegestaan. 

- Kleuren van de gevels zijn materiaal eigen. Gevels worden niet dekkend geverfd.  

- De gevels aan de noordzijde zijn utilitair. 

- Zonnepanelen op platte daken zijn niet zichtbaar vanaf de Verlegde Bosdreef. Zonnepanelen op schuine 

daken worden vlak in een regelmatig patroon in de hellingshoek van het dakvlak aangebracht. 

- De geluidsmuur langs het spooremplacement wordt volledig beplant. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de hoofdopzet met verschillende gezichten naar beide kanten goed passend is bij de 

locatie. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de aansluiting van het bedrijventerrein op de nieuwe woonwijk 

door de hoogwaardig vormgegeven achtergevels. De commissie geeft de volgende vragen en opmerking mee voor 

de verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- Het grote venster op de hoek van het opslaggebouw zal goed moeten worden uitgewerkt. Het programma 

achter het grote venster is in het voorstel relatief oninteressant waardoor het ruime venster niet op zijn plaats 

is. Een keuze voor een subtiele verlichting achter gezandstraald glas of een bijzonder kunstwerk zou hier 

meer voor de hand liggen. 

- De gevel van het opslaggebouw is erg vlak en cosmetisch vormgegeven en sluit niet aan bij de opzet van de 

overige bedrijfsgebouwen. Gevraagd wordt om deze zowel eenvoudiger als met een sterkere profilering vorm 

te geven. 

- De houten vlakken binnen de structuur zijn goed voorstelbaar wanneer voorkomen wordt dat deze door 

weersinvloeden een armoedige uitstraling krijgen. 

- De commissie vraagt om voor beide zijdes een reclameplan toe te voegen en terughoudend te zijn in het 

aantal reclames. Een gezamenlijke reclamedrager aan de laanzijde is op zich een goede oplossing, maar de 

commissie twijfelt of de schanskorven hiervoor een passende en hedendaagse oplossing bieden. 

- Het ontwerp vraagt om een uitgewerkt lichtplan waarbij goed rekening gehouden moet worden met de 

woningen aan de overzijde van de laan. 

- Bij bedrijventerreinen wordt gevraagd om terughoudend te zijn met kleurgebruik in de gevels en gebouwen bij 

voorkeur uit te voeren in het kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). Gevraagd wordt om aan de 

zijde van het parkeerterrein terughoudender te zijn met het kleurgebruik dan de beelden nu tonen. 

 

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

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. 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 Soetendaalseweg 2, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 52 appartementen 

Ontwerp:  M3H Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00081 (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 sloop van een deel van een bestaand bouwblok en de nieuwbouw 

van een appartementenblok. De vierlaagse bebouwing volgt de gekromde rooilijn aan de Soetendaalseweg en 

krijgt een verdieping hoger volume op de kop aan de kruising met de Zwaanshals. De woningen worden ontsloten 

door middel van een centrale entreehal aan de Soetendaalseweg en met een galerijontsluiting aan de binnenzijde 

van het bouwblok. 

 

De gevelwanden zijn verdeeld in een aantal ensembles, die van elkaar verschillen in de tinten metselwerk en de 

detaillering van de dakrand. De woningen krijgen verticale openingen tussen de horizontale banden in de gevel. 

Aan de voorzijde worden Franse balkons toegepast en op de kop van het blok worden loggia’s gesitueerd. De 

galerijen aan de achterzijde worden gecombineerd met een veranda met buitenruimten en 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.). 

- 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. 



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 

 

 
12 

 

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
Losstaand van de reactie op het voorgelegde bouwplan constateert de commissie dat er veel oorspronkelijke 

bouwblokken uit de stadswijken van Rotterdam worden gesloopt, en doet de oproep aan het bestuur om deze 

bebouwing te behouden om de karakteristieken van de kenmerkende stadswijken niet verloren te laten gaan.  

 

Voor het voorliggende bouwplan geeft de commissie aan dat er een zorgvuldige analyse van de locatie is 

gepresenteerd. Ook de ruimtelijke inpassing en de typologie van de bebouwing is goed voorstelbaar. De analyse is 

echter nog niet goed terug te vinden in de verschijningsvorm van de straatzijde van het bouwplan, waardoor de 

commissie de volgende opmerkingen meegeeft voor de architectonische uitwerking van het plan: 

 

- De verhoudingen van de ramen zijn te verticaal en gegroepeerd, waardoor er over de volle lengte een zeer 

ritmische gevel ontstaat wat niet passend is bij de oorspronkelijke bebouwing in de wijk.  

- De gevelopzet mist een duidelijke driedeling van een basement, een middendeel en een gevelbeëindiging. 

- In de gevels ontbreken een aantal speciale elementen die het gevelbeeld spannender maken, zoals die wel 

voorkomen in de bestaande bebouwing. 

- De kop van het gebouw is op de begane grond te gesloten en terughoudend vormgegeven. De criteria vragen 

om een architectonische verbijzondering van de straathoeken. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.6  Gouvernestraat 12 A, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw 110 woningen, kinderdagverblijf en maatschappelijke functie 

Ontwerp:  Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00084 (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 van het voormalige Odeon gebouw. Odeon 

was van origine een multifunctioneel gebouw met een bioscoop, een feestzaal, bedrijfsruimten, een waterstokerij 

en arbeiderswoningen dat tijdens de stadsvernieuwing grondig is verbouwd. Door de architect is een 

stedenbouwkundige analyse gemaakt van de wijk en de positie van het gebouw binnen het weefsel. De dubbele 

oriëntatie van het bestaande gebouw, zowel aan de straat als aan het park, en de lineaire opzet zijn het 

vertrekpunt geweest voor de nieuwbouw. Omdat in de nieuwbouw overwegend woningbouw komt zal de diepte in 

vergelijking tot het bestaande met feestzalen aan de achterzijde afnemen. Dit maakt het mogelijk om opnieuw naar 

de positie van het gebouw kijken en de keuze te maken om het toekomstige gebouw naar de parkzijde op te 

schuiven en het in lengte te versmallen voor meer ruimte aan de naastgelegen pleintjes. Daarnaast wordt 

voorgesteld het gebouw aan de straatzijde vier en aan het plein zes bouwlagen te geven. Op de koppen wordt het 

volume vanaf de vijfde bouwlaag zowel aan de straat- als aan de pleinzijde teruggelegd. De gevelopzet is een 

combinatie van een lineair opzet, uitkragende balkons en gevelvlakken die naar voren liggen. Het geheel is van 

metselwerk met doorgaande horizontale betonbanden. De centrale entree wordt begeleid door inspringende 

metselwerkpenanten met erboven de naam Odeon. De beoogde bankjes in de plint zijn onderdeel van de 

architectuur en in overleg met de gemeente zal een ‘Delftse stoep’ worden aangelegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied) 

 

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.). 

- 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. 
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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. 

- 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 heeft waardering voor de stedenbouwkundige analyse en het voorstel dat wordt gepresenteerd. Zij 

is onder de indruk van het ontwerp en de rijke uitstraling die het heeft. Tegelijkertijd roept het ontwerp de vraag op 

of de gekozen architectuurstijl en het imposante gebaar wel hier op hun plek zijn. De commissie is hiervan niet 

overtuigd. Zij is van mening dat het zich te veel vervreemd van het karakter van de Gouvernestraat, de functie van 

Odeon en de wonderbaarlijke geschiedenis van de plek die zich kenmerken als anarchistisch en onorthodox.  

 

Het voorstel om het gebouw aan de straat meer ruimte te geven door het naar het park op te schuiven is een 

interessant zoekspel. Voor de commissie dient dit breder onderzocht te worden door de positie en de architectuur 

als ook de onderlinge relatie vanuit de identiteit van de wijk te bepalen. Dit kan wellicht betekenen dat het gebouw 

echt aan het park komt te liggen of dat de parameters tot iets anders leiden.  

 

De commissie daagt de architect uit tot een volgende stap, waarbij het gebouw zich beter verbindt met de plek. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.7  Bergstraat 3, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Uitbreiding Huis van Bewaring 

Ontwerp:  WDJArchitecten 

Dossier:  OMC.21.08.00083 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Het plan betreft een uitbreiding van het Huis van Bewaring, dat onderdeel uitmaakt van het project Hotel Tuin van 

Noord. Het aan het Notarieel Archief (Rijksmonument) grenzende Huis van Bewaring (geen monument) zal worden 

getransformeerd naar een hotel, waarbij het Notarieel Archief zal worden gebruikt voor eetzalen, receptie en lobby 

voor het hotel. Beide panden zijn gelegen in beschermd stadsgezicht Waterproject. De ontvangst en entree van het 

hotel vindt plaats via het Notarieel Archief.  

 

In het plan wordt voorgesteld de kap van het Huis van Bewaring te slopen en te vervangen door een dakopbouw. 

Aan de zuid-oostgevel worden galerijen aangebracht voor de ontsluiting van de hotelkamers. Voor de transformatie 

van het Notarieel Archief is reeds in 2015 een omgevingsvergunning afgegeven. In de afgegeven 

omgevingsvergunning is een bijeenkomstfunctie opgenomen. Deze bijeenkomstfunctie maakte het vanuit 

brandveiligheidsaspecten noodzakelijk om een vluchttrap te realiseren aan de achtergevel en op iedere verdieping 

een doorbraak te maken om deze vluchtweg te bereiken. 

 

Het nu voorliggende voorstel gaat uit van een nieuwe vluchtweg die is opgenomen in een galerijontsluiting die voor 

het Huis van Bewaring langs zal lopen. Daarmee komt de bordestrap te vervallen. De hiervoor eerder vergunde 

sparingen in de gevel zullen qua positie iets opgeschoven worden in de richting van het Huis van Bewaring. De 

vergunde sparingen die een interne verbinding mogelijk maakten naar het Huis van Bewaring zullen komen te 

vervallen. 

 

De dakopbouw op het Huis van Bewaring wordt voorgesteld in hout en ligt aan de zijde van de Bergstraat 1,5 

meter terug om de zichtbaarheid te reduceren. Het voorgestelde houten gevelmateriaal van de nieuwe dakopbouw 

refereert aan het gevelmateriaal van het reeds uitgevoerde nieuwbouwgedeelte van het Huis van Bewaring. In de 

ruimte die tussen de dakrand en de nieuwe dakopbouw ontstaat, wordt een dakterras voorgesteld met een glazen 

balustrade, gepositioneerd achter de dakrand. In de bestaande gevel van het Huis van Bewaring aan de Bergstraat 

wordt voorgesteld een rij ramen en een nachttoegang met stalen kozijnen toe te voegen.  

 

De nieuwe galerij aan het binnenterrein wordt voorgesteld als een losse constructie die tegen de bestaande gevel 

van het Huis van Bewaring wordt geplaatst. De balustrades worden voorgesteld in witte lamellenhekwerken die 

verwijzen naar de tralies van het gevangeniscomplex. Om een bepaalde mate van privacy te verkrijgen, is gekozen 

voor een lamellenhekwerk. De nieuwe steektrappen aan de galerijen refereren aan de oude gevangenistrappen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Waterproject) 

 

Welstandscriteria Niet-planmatige uitbreidingen 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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 afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
Op hoofdlijnen acht de commissie de dakopbouw qua omvang en ingreep voorstelbaar. Echter kan zij zich niet 

vinden in de manier waarop de dakopbouw en galerijontsluiting als twee losse elementen toegevoegd worden aan 

het karakteristieke gevangeniscomplex. Ook vindt de commissie de houten bekleding van de dakopbouw 

onvoldoende passend bij het daklandschap dat overwegend bestaat uit zinken bekledingen. De optelling van 

ingrepen tezamen met de materiaalkeuze leiden nu niet tot een samenhangend en harmonieus geheel, passend bij 

het rauwe industriële karakter van het gebouw en het gevangeniscomplex als geheel. De commissie vraagt de 

architect een stap terug te doen en te zoeken naar een eenvoudige en industriële oplossing passend bij het 

karakter van het complex en het daklandschap. De gelaagdheid die wordt gezocht tussen oud en nieuw aan de 

galerijzijde wordt daarbij gezien als een interessant uitgangspunt.  

 

Conclusie  
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. De commissie constateert dat er in de 

aanvraag op hoofdlijnen voldoende rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het aangrenzende 

rijksmonument. Echter constateert de commissie dat dit plan strijdig is met de welstandscriteria. De commissie zal 

daarom bij een eventuele definitieve aanvraag vooralsnog negatief adviseren aan het bestuur ten aanzien van het 

afgeven van de omgevingsvergunning.  
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3.8  Nabij Brede Hilledijk 40, Feijenoord (3e 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 opnieuw 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 geeft aan dat er naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 9 februari 

geen aangepast planvoorstel ligt, maar per onderdeel een onderbouwing wordt gegeven. 

 

- Ten aanzien van de vraag om de relatie tussen de voorgeveltuinen en de gevel te versterken en aan te tonen 

dat deze groenstrook voldoende duurzaam wordt vormgegeven, wordt aangegeven dat de voorgeveltuinen 

deel uitmaken van de totale groen inrichting en niet in eigen beheer worden uitgegeven. 

- Op de opmerking dat gevelopeningen tot maaiveldniveau vanuit het oogpunt van privacy kwetsbaar zijn en 

vaak worden dichtgezet met gordijnen, wordt aangegeven dat de voorgeveltuinen een bufferzone vormen.  

- In antwoord op de vraag om op detailniveau de kwaliteit van het gevelontwerp op de begane grond nog een 

tandje bij te zetten door geen kunststof kozijnen en deuren toe te passen, wordt aangegeven dat deze vanuit 

duurzaamheid zijn gekozen en voldoende profilering hebben. 

- De vraag om rekening te houden met de vervuiling van het metselwerk ten gevolge van de plastiek oftewel het 

patina zoveel mogelijk te sturen, wordt beantwoord met fotomateriaal van een metselwerkreliëf dat al langere 

tijd is blootgesteld aan weersinvloeden. 

- Over de aluminium hemelwaterafvoeren wordt gezegd dat deze in kleur passen bij de voeg van het 

metselwerk.  

- Ten aanzien van de vlakheid van de houten gevel wordt aangegeven dat dit een ontwerpuitgangspunt was. 

- Over de oproep tot meer sprekende kopgevels wordt aangegeven dat in het ontwerp al ramen zijn opgenomen 

en dat naast het opklimmende groen op termijn de gevels zullen verlevendigen.  

 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 had gehoopt dat de handschoen tot een aantal relatief kleine verbeteringen uit haar advies van 9 

februari 2022 was opgepakt om het plan nog net een slag te geven. Zij vindt het dan ook buitengewoon jammer dat 

haar handreiking niet heeft geleid tot een geslaagde dialoog. Zij blijft van mening dat het bovenal gewaardeerde 

planvoorstel net wat extra kwaliteit had kunnen krijgen door gehoor te geven aan haar oproep, waaronder de 

kunststof deuren als entree naar de woningen. 

 

De commissie sluit hiermee de discussie af en concludeert dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

Zij wenst het team succes bij de uitvoering en voltooiing van het plan. 

 

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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3.9  Sikkelstraat 35, Feijenoord (4e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 
 

Omschrijving:  Herbestemming van ROC-school naar appartementen 

Ontwerp:  meet architecture 

Dossier:  OMV.21.10.00449 

 

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een verdere precisering van de technische uitwerking voor de herbestemming naar wonen 

van het scholencomplex aan de Ploegstraat, de Sikkelstraat en de Vorkstraat. Het gebouw bestaat uit scholen 

(Vleugel A en B), een eetzaal met daarboven een gymzaal (Vleugel C), een badhuis met daarboven eveneens een 

gymzaal (Vleugel F), een conciërgewoning (Vleugel D) en een overdekte buitenspeelplaats (Vleugel E), die alle 

worden herbestemd.  

 

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

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

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

 

De restauratievisie beoogt het karakter van het complex in ere te herstellen door de oorspronkelijke jaren 20-stijl - 

zakelijke architectuur met art-deco kenmerken - en gevelbeeld te koesteren. Tevens worden ook de meest 

ingrijpende aanpassingen van de jaren ‘60 behouden. Zo wordt in de Veldstraat-gevel van Vleugel B de jaren ’60-

gevel teruggebracht naar het beeld van de jaren ’20, maar blijven in de hofgevel van deze vleugel de vergrote 

gevelopeningen behouden. Hieraan wordt een nieuwe eigentijdse laag toegevoegd in de vorm van hedendaagse 

aluminium entreedeuren (en vier smalle stalen raamkozijnen voor daglicht), gekoppeld aan de nieuwe woonfunctie. 

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

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

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

nodig is wordt deze onderdeel van de woning.  

 

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

buitenruimte in het hof. De erfafscheiding wordt teruggebracht, waarbij het ontwerp en materiaalgebruik zijn 

geïnspireerd op het oorspronkelijke hekwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege monumentenstatus 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is blij met precisering van de technische uitwerking voor de herbestemming van het leegstaande 

scholencomplex naar wonen. Ten opzichte van de vorige bespreking is veel aanvullend werk verzet door de 

verschillende betrokken architecten. De restauratievisie en detaillering zijn verder uitgewerkt en ogen inmiddels 

consistent. Wel ontbreekt van enkele onderdelen nog de detaillering en zijn er kleine omissies in het tekenwerk 

geconstateerd,  

 

In het plan is gestreefd naar behoud van de oorspronkelijke kozijnen middels herstel. Indien dit vanwege de 

huidige bouwtechnische staat niet mogelijk is worden kozijnen vernieuwd conform de oorspronkelijke detaillering. 

Verarming wordt weggehaald door laag kwalitatieve kozijnen te vernieuwen, waarbij het ontwerp is geïnspireerd op 

het historische aanzicht. Beeldherstel in de vorm van terugbrengen van de roedes bij een zeer groot aantal ramen 

is nu leidend gemaakt boven het behoud van de laatste oorspronkelijke en meest bijzondere raamkozijnen. 

 

De commissie kan instemmen met deze aanpak: behoud en herstel, terug naar oorspronkelijk ontwerp, nieuw maar 

ingetogen en bij een interventie eigentijds en afleesbaar, worden nu consequent toegepast. Helaas constateert de 

commissie voor de kozijnen die teruggaan naar oorspronkelijk ontwerp dat deze in detaillering nog niet volledig 

overeenkomen met het origineel. In sommige gevallen is de afstand van voorzijde kozijn tot voorzijde raamhout 

verkleind. Dit leidt tot een onnodige vervlakking van het kozijn. De commissie vraagt om in samenspraak met 

Bureau Monumenten en het secretariaat de detaillering van het kozijn nog een slag te geven.   
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Voor de deuren merkt de commissie op dat de aanpak in goede verhouding staat tot het complex, maar dat de 

uitwerking nog niet de ambachtelijkheid toont die je bij het uitgangspunt - terug naar de jaren ‘20 van de vorige 

eeuw - verwacht.  Ook hier doet zij de oproep om in samenspraak met Bureau Monumenten en het secretariaat de 

detaillering in lijn te brengen met het uitgangspunt. 

 

De commissie is erg benieuwd naar het kleurenonderzoek en het kleurenvoorstel dat hieruit volgt. Zij geeft alvast 

mee om de kleur van de deuren uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw te behouden, zodat de gelaagdheid van de 

geschiedenis afleesbaar blijft. 

 

Hoewel de commissie vanuit de verlangde vrije doorganghoogte de ingreep in Vleugel F begrijpt waar drie 

historische vensters vervangen worden door moderne deuren met een asymmetrisch bovenlicht is er toch de vraag 

of er niet meer van het origineel behouden kan worden of dat de ingreep subtieler van aard kan zijn. De commissie 

zal het plan hier niet op aanhouden, maar geeft het als aandachtspunt mee. 

 

Voor wat betreft het van binnenuit isoleren van zowel de gevelwanden als het dak is het voor de commissie niet 

duidelijk of de aansluitingen op de bestaande wand en plafondafwerking altijd optimaal zijn. Ook hier vraagt zij om 

dit nader te bespreken met Bureau Monumenten.  

 

Conclusie 
De commissie constateert dat dit plan niet strijdig is met de welstandscriteria en er in de aanvraag 

voldoende rekening wordt gehouden met de monumentale waarde van het gemeentelijk monument als 

voldaan wordt aan de hieronder omschreven voorwaarden. Zij adviseert daarom Positief onder 

voorwaarden ten aanzien van de afgifte van de omgevingsvergunning.  

 

Positief onder voorwaarden dat: 

- de detaillering van de kozijnen die teruggaan naar oorspronkelijk ontwerp ook overeenkomen met het origineel 

(met name aandacht voor de vijf houten deurkozijnen in Vleugel C/hof en de vier ramen op de begane grond 

van Vleugel D / hof); 

- de ontbrekende detaillering van terug te brengen entreedeuren (met name kop Vleugel A / Vorkstraat, Vleugel 

D / hof en Vleugel F / Ploegstraat) ter beoordeling wordt voorgelegd; 

- er op basis van een kleurenonderzoek een kleurenvoorstel ter nadere beoordeling volgt; 

- er bij het van binnenuit isoleren rekening wordt gehouden met de bestaande gewaardeerde afwerking en de 

aansluitingen overtuigend zijn (met name aandacht voor het zichtbaar houden van houten plafonds en 

restanten gymnastiektoestel in de gymzalen). 

 

De commissie mandateert het secretariaat om samen met Bureau Monumenten de beoordeling te doen van de 

voorwaarden uit het advies. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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