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VERSLAG 

 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 9 MAART 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 

 

 

6  PLANNEN 13:30 

 

6.1  Frans Bekkerstraat 70 A, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 13:30 

 Omschrijving:  Collectieve gevelaanpak 

 Ontwerp:   Vanschagen Architecten 

 Dossier:   OMC.21.12.00028 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (2e commissiebespreking) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  De VAAN: nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Roffaa 

 Dossier:   OMC.21.10.00043 (conceptaanvraag)  

 

6.3  Pathé Zuid, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

 Ontwerp:   de Architekten Cie. B.V. 

 Dossier:   OMC.21.03.00103 (conceptaanvraag) 

 

6.4  Dordtsestraatweg 87 A, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:25 

 Omschrijving:  Timber: nieuwbouw 36 woningen 

 Ontwerp:   Maskerade Architecten 

 Dossier:   OMC.21.12.00068 (conceptaanvraag) 

 

6.5  ’s-Gravendijkwal 28, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling naar wonen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00090 (conceptaanvraag)  

 

6.6  Waaldijk 3, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 15:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 19 woningen 

 Ontwerp:   BTR Architectuur + Bouwkunde B.V. 

Dossier:   OMC.22.01.00092 (conceptaanvraag)  
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6.1  Frans Bekkerstraat 70 A, Charlois (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Collectieve gevelaanpak 

Ontwerp:  Vanschagen Architecten 

Dossier:  OMC.21.12.00028 (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 gevelrenovatie van het door Van Tijen in 1953 ontworpen bouwblok. De 

huidige gevel is door een vroegere aanpak niet meer gelijk aan het oorspronkelijk ontwerp. De architect stelt voor 

meer terug te gaan naar de oorspronkelijke uitstraling en tegelijk een verduurzaamslag aan te brengen. In 

combinatie met verdeeld eigendom leidt het tot een grote uitdaging. In het belang van de kwaliteit van de gevel 

wordt voorgesteld de gevel waar mogelijk collectief aan te pakken. Dit houdt in dat de hele gevel wordt voorzien 

van buitenisolatie en dat de bestaande gevelbeplating aan de voorzijde wordt vervangen. Om dit mogelijk te maken 

is er een externe opdrachtgever betrokken die specifiek de metalen gevelbeplating aan de voorzijde voor financiert. 

Om de horizontaliteit in de gevel weer terug te brengen wordt de gevelbeplating onder de kozijnen lichter van kleur 

dan tussen de kozijnen en zal verder naar voren steken dan de verticale lijnen. Voor de achtergevel komen opties 

en verbetervoorstellen die gelden als de eigenaar wil participeren. 

 

Voor de bestaande kunststof kozijnen wordt een ontwerpvoorstel naar houten kozijnen gemaakt dat meer aansluit 

bij het origineel en leidend zal zijn bij vervanging. Dit onderdeel wordt echter niet collectief aangepakt en is 

daarmee afhankelijk van het initiatief van de woning eigenaar. Hetzelfde geldt voor de kozijnen in de trappenhuizen 

ook hier wordt een ontwerpvoorstel voor gedaan dat leidend is, maar pas wordt uitgevoerd bij meer dan drie 

gegadigden binnen een portiek. De begane grond met erachter de bergingen hoeft niet te worden geïsoleerd en 

blijft aldus gelijk van uiterlijk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

Verschijningsvorm 

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

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

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

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie heeft uitgebreid gesproken over het voorstel. Het is een moeilijk vraagstuk om het cultuurhistorisch 

waardevol en beeldbepalend bouwblok door Van Tijen in 1953 ontworpen op een passende wijze te renoveren en 

te verduurzamen. Te meer gezien er sprake is van verdeeld eigendom. Ook laat de huidige situatie zien dat bij de 

voorgaande gevelrenovatie veel van de oorspronkelijke uitstraling verloren is gegaan. Terug naar het 

oorspronkelijke beeld is dan ook niet mogelijk, maar hoe behoud of breng je in dit geval de primaire lijn van Van 

Tijen weer terug? Volgens de commissie zal die vooral moeten gaan over het oorspronkelijke vlakke en grafische 

beeld. Het betreffende renovatievoorstel beantwoordt daar onvoldoende aan. Door het bouwblok aan de 

buitenzijde te isoleren komt er een tegenstrijdige plastiek in de gevelopzet. Er is de vraag of het isolatiepakket 

dunner kan om meer recht te doen aan de oorspronkelijke vlakke gevelopzet of te overwogen het van binnenuit te 

isoleren, zodat het probleem zich niet voordoet. Daarnaast vraagt de commissie, hoe lastig ook met verdeeld 

eigendom, in het belang van het behoud van een architectonische eenheid om een integrale aanpak. Hoewel de 

commissie de inspanning tot ontwerpvoorstellen die leidraad zijn voor individuele woningverbetering waardeert, 

vreest zij daarmee de architectonische eenheid verloren gaat. Het is een te onbeheersbaar model dat het 

oorspronkelijk ontwerp van Van Tijen niet ten goede komt. De commissie doet de nadrukkelijke oproep tot een 

integraal ontwerp en uitvoering met materialen die recht doen aan het ontwerp en hoogwaardig van kwaliteit zijn, 

alsmede de gevraagde verduurzamingsslag kunnen maken. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij stelt voor om in klein comité 

hierover door te praten alvorens een aangepast plan te bespreken in een volgende vergadering. Op een definitieve 

aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven 

worden. 
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6.2  Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  DE VAAN: nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Roffaa 

Dossier:  OMC.21.10.00043 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 10 november 2021. Het principe van de nieuwbouw van meerdere bajonet maisonnettes op een braakliggend 

terrein aan zowel de Dordtsestraatweg als de Vinkenbaan is gelijk gebleven. De keuze voor deze woningtypologie 

is onder andere ingegeven door het grote hoogteverschil op de kavel en de wens om galerijen aan de achtergevel 

te vermijden.  

 

Ook de ontsluiting van het bouwblok is gelijk gebleven en komt via de achterzijde, waar een toegangsweg wordt 

gerealiseerd die aansluit op een langzaam verkeersroute aan de Vinkenbaan, waar de parkeerinrit komt. De 

parkeervoorzieningen worden opgenomen in een lage aanbouw van het bouwblok. Op het dek van deze aanbouw 

zijn dakterrassen voorzien voor de souterrainwoningen. Deze onderste laag woningen hebben hun hoofdontsluiting 

aan de Dordtsestraatweg en een secundaire entree aan de achterzijde nabij de parkeervoorziening. De hoger 

gelegen maisonnettes zijn ontsloten via een hoofdentree aan Vinkenbaan. Van daaruit is met een trap en een lift 

de middencorridor op de tweede verdieping te bereiken waar alle voordeuren zijn gesitueerd.  

 

Het bouwblok wordt een oplopend volume dat start vanuit de hoogte van de goot van het belendende pand aan de 

Dordtsestraatweg en vanuit daar via schuine lijn oploopt naar een vierlaags volume richting de Vinkenbaan. De 

vouw is tevens een kniklijn waar de gevel overgaat in een dak. Onder de kniklijn wordt het volume gemetseld met 

een gradueel verloop in reliëf of kleur van de steen. Boven de kniklijn wordt het een keramische vlakke pan. De 

voorgevels starten vanuit het belendende pand met een vergelijkbaar ritme van vensters dat naar de kop en de 

zijgevel een grotere variëteit aan gevelopeningen krijgt. De zijgevel krijgt ook een tweetal balkons op de verdieping 

en een venster ter plaatse van de middencorridor en een entreepui op souterrainniveau. De overige buitenruimten 

komen vooral aan de achtergevel met aangehangen balkons. 

 

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. 

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

- 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. 
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- 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.  

- 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 heeft uitvoerig over het voorstel gepraat. Zij ziet in het ontwerpvoorstel de liefde voor 

materiaalgebruik en detail maar ook een mate van inconsistentie. Voor de commissie leunt het ontwerpvoorstel op 

twee sporen. Het ene spoor zoekt de aansluiting bij het bestaande en het andere spoor de meer eigenzinnige weg. 

De combinatie ervan maakt dat het onvoldoende aansluit bij de context en niet bijzonder of eigenzinnig genoeg is 

om voorbij te gaan aan de criteria.  

 

De commissie vraagt om een duidelijke keuze te maken en op die wijze kracht bij te zetten aan het ontwerp. Als er 

voor het spoor van aansluiten bij de belendende bebouwing wordt gekozen geeft de commissie als suggestie mee 

het principe van de vouw te verlaten en te starten vanuit een drielaags bouwvolume dat richting de hoek vier lagen 

wordt, waarbij de kop binnen de architectonische eenheid wordt verbijzonderd. Zij geeft aan dat het op die wijze 

beter aansluit op de bestaande tweelaagse bebouwing met een dwarskap dan wanneer wordt gewerkt met een 

oplopende vouwlijn. Wordt voor het spoor van een bijzondere toevoeging gekozen dan zou het principe van de 

vouw mogen excelleren wat leidt tot een alzijdig object, waarbij het volume wordt los gehouden van het 

belendende pand aan de Dordtsestraatweg. In beide gevallen dient aandacht uit te gaan naar de vormgeving van 

de hoek. Door hier meer expressie aan te brengen kan de hoek een prominent gezicht naar de Vinkenbaan krijgen.  

 

Voor wat betreft de uitstraling naar de Dordtsestraatweg doet de commissie de oproep om op de begane grond 

geen slaapvertrekken aan de gevel te leggen. Het staat de verlangde levendigheid en interactie met de straat in de 

weg. Een stedenbouwkundig aandachtspunt is de beoogde positie van de inrit van de parkeergarage. Door deze 

aan de Vinkenbaan te positioneren wordt de langzaam verkeersroute ermee belast. De commissie vraagt zich af of 

het mogelijk is om de inrit aan de achterzijde te leggen. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.3  Pathé Zuid, Charlois (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

Ontwerp:  de Architekten Cie. B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00103 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 24 november 2021. Voorgesteld wordt de gevelbekleding van vezelcementplaten te wijzigen in een 

metalen bekleding van verdiepingshoge platen van 1,1 bij 8,9 meter, met een horizontale insnoering ter plaatse 

van de vloeren. De Imax-zaal maakt deel uit van het volume waarin de bioscoopzalen zich bevinden en heeft 

dezelfde metalen bekleding. In de noordgevel aan de Zuiderparkweg is ter plaatse van de shop meer glas in de 

gevel toegepast, en in de oostgevel is de maatvoering van de metalen bekleding overgenomen in de polycarbonaat 

geveldelen.  

 

Aan de westzijde zijn de spiegelende zuilen in de gebouwhoge foyer smaller gemaakt en zijn er tussenkolommen 

in een verspringend ritme en wisselende hoogte geïntroduceerd. Boven de zuilen is de dakrand verstevigd met een 

architraaf. De foyergevel inclusief dakrand en architraaf zet zich de hoek om naar de noord- en zuidgevel. 

Daarnaast is de luifel van de entree gewijzigd. De luifel boven horeca loopt op dezelfde hoogte door voor de 

entree. Om de entree extra te accenturen is de luifel daar dieper gemaakt met staand op de luifelrand het Pathé-

logo. In de geveltekeningen zijn ook de posities voor logo’s en reclamebanners aangegeven. 

 

Ook wordt voorgesteld op de begane grond de metalen gevelmaterialen versterken tegen deuken en te voorzien 

van een speciale coating die beschermt tegen krassen en graffiti. Tenslotte is er ook een inrichtingsplan voor de 

dakverdieping gemaakt met daarin de posities van installaties, de glazen terrasafscheiding en beplantingsvakken 

(mossedum). 

 

De architect heeft ter aanvulling op de presentatie op 9 maart 2022 een filmpje met 3D-beelden nagestuurd. Dit is 

bij de interne meningsvorming en nabespreking van de vergadering door de commissieleden bekeken. 

 

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat er goede stappen zijn gezet. De keuze voor een metalen gevel met een strakke 

belijning en versteviging op beganegrondniveau komt tegemoet aan de gevraagde kwaliteit en robuustheid op deze 

plek. De luifel die nu op één hoogte doorloopt en om de foyer grijpt is een positieve verbetering en geeft meer rust. 

 

Wat betreft de westgevel merkt de commissie op dat het versmallen van de zuilen positief is en het introduceren 

van tussenkolommen voorstelbaar is. De transparantie van de gebouwhoge foyer geeft het gebouw dag en nacht 

allure, kleur en levendigheid. De commissie geeft echter aan dat voorkomen moet worden dat het totaal van 

spiegeling, dynamiek van de kolommen en de voorgestelde posities van de vaste en tijdelijke banners te onrustig 

wordt en ten koste gaat van de statigheid van dit publieke gebouw. De commissie merkt daarnaast ook op dat de 

voorgestelde vergrootte architraaf de kracht van de kolommen afzwakt. 

 

De commissie vraagt tenslotte nog aandacht voor de oostgevel. Deze gevel is zeer goed zichtbaar vanaf openbaar 

gebied en moet op samenhangende wijze de alzijdige verschijningsvorm ondersteunen. Het vervangen van de 

vezelcementplaten door vlakke, abstracte, hoge aluminiumplaten heeft de vraag naar meer allure niet beantwoord. 

Deze enigszins industriële vormgeving van de gevel laat juist minder verfijning zien en is daarom niet akkoord.  

 

De volgende aspecten zullen bij een aanvraag omgevingsvergunning onderwerp van nadere welstandstoetsing 

zijn: 

- De bemonstering van de beeldbepalende gevelmaterialen. 

-  Een verfijnde detaillering van de verschillende materialen en naden. 

- Een reclameplan voor het gebouw. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. In een nadere uitwerking van het 

voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op een definitieve 

aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven 

worden. 
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6.4  Dordtsestraatweg 87A, Feijenoord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Timber: nieuwbouw 36 woningen 

Ontwerp:  Maskerade Architecten 

Dossier:  OMC.21.12.00068 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Motorstraat en landbouwbuurt’) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van 36 huurwoningen in een haakvormig volume. 

De nieuwbouw vormt samen met de naastgelegen portiekflat uit de wederopbouwperiode een nieuw U-vormig 

bouwblok met een collectief-openbare binnentuin.  Het volume bestaat in de basis uit vier woonlagen met een 

hoogte accent met twee extra lagen op de hoek van de Tandwielstraat en Batterijstraat. Het volume staat op een 

half verdiepte parkeergarage waardoor de vloer van eerste woonlaag op dezelfde hoogte ligt als die van de 

naastgelegen portiekflat.  

 

De woningentree en de entree naar de parkeergarage liggen aan de Batterijstraat met daarnaast twee 

atelierwoningen met een inwendige hoogte van zes meter aan het plein. Langs de Tandwielstraat is buiten het 

gebouw een zogenaamde drempelzone opgenomen waarin zich trapjes en bordessen naar de eerste woonlaag 

bevinden. Deze drempelzone doet tevens dienst als infiltratie gebied voor het overlopende hemelwater van de 

daken.  

 

Het gebouw wordt voorgesteld in houtskeletbouw met een houten gevel boven de geperforeerde betonplint van de 

onderbouw en wordt bekroond met een dakoverstek. De gevel is vlak en symmetrisch ingedeeld met terugliggende 

gelijkvormige gevelopeningen van 2,4 meter bij 2,7 meter in een helder raster dat uit het bouwsysteem volgt. 

Binnen deze gevelopeningen zijn er op de hoek met de Tandwielstraat loggia’s en is er een verticale strook met 

balkons opgenomen. De daken zijn voorzien van een waterbergend groen dak dat als buitenruimte voor de 

bewoners dienst kan doen.  

De gevels inclusief neggekanten worden uitgevoerd in verticale houten delen, rift gezaagd met een fijn bezaagd 

oppervlak, brandwerend behandeld en dekkend geschilderd in een licht geelbruine kleur volgens nader te 

overleggen monsters. De kozijnen worden net als het staalwerk van vluchttrap en hekwerken galerijen uitgevoerd 

in een donkere grijsblauwe kleur. De balustrades van de trapjes, bordessen en balkons worden voorgesteld in hout 

en gelaagd glas.  

                                                                                                                                   

Relevante criteria 
Principes wederopbouwarchitectuur (ter referentie): 

- een geoptimaliseerde constructie en bouwsystematiek 

- het feit dat de belijning in de gevel direct voortkomt uit de constructie 

- verschil tussen drager (constructie) en invulling 

- helderheid en afleesbaarheid van de gevelcompositie plint/middenstuk/ toplaag 

- de gevelindeling kent een fijnschalig raster en repetitie 

- de gevel is onderdeel van de wand en de gevel kent plastiek, zoals inspringingen, uitkragingen, luifels of 

balkons (Deze plastiek vormt de derde dimensie van de wand.)  

- materialisatie kent beton, glas, staal maar ook metselwelwerk (alleen dan veelal geen gevels met gaten)  

- ingetogen gevelbeeld, maar met aandacht voor detail  

- zakelijke vormgeving, maar met ruimte voor kunst(werken). 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 



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

 
9 

- Nieuwbouw voegt zich als individueel gebouw in de omgeving.  

- Nieuwbouw is afgestemd op de specifieke positie die het gebouw binnen het grotere geheel inneemt (wand in 

de straat). 

- In geen enkele straat mag de stedelijke samenhang worden doorbroken door achterkantsituaties. 

- Daken in het zicht vanaf hogere gebouwen zijn van groot belang, ze krijgen een zelfde (hoge) kwaliteit als de 

gevel. 

Hoeken: 

- De bebouwing volgt en articuleert de hoeken van het bouwblok, en draagt daarmee de continuïteit en 

(relatieve) gelijkwaardigheid van de betreffende straten. 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk. Het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

- Op of bij de hoeken liggen de prominente entrees. Zij voeden beide straten tegelijk  

Gebouwen op zichzelf: 

- Onderbouw en hoogteaccent of dakopbouw vormen een geheel. 

- Hoogteaccenten hebben een heldere hoofdvorm. 

- Het gebouw heeft een duidelijk te onderscheiden plint (begane grond). 

- Het gebouw richt zich op de straat. 

- Voorkanten hebben een open uitstraling. 

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

omringend gebied. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. 

- Entrees zijn duidelijk zichtbaar in de gevel. 

- Blinde gevels in de plint zijn niet toegestaan. 

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

- In en uitspringende delen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 

- De beëindiging van de gevel is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering; uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

Hart van Zuid. 

- Materialisatie en kleurgebruik ondersteunen het individuele karakter van het gebouw, maar gebouwen dienen 

wel voldoende familie van elkaar te blijven. 

- Materialisatie en kleurgebruik voorkomen dat het gebouw massief en zwaar overkomt. 

- Hoogteaccenten kunnen een een afwijkende materialisatie hebben t.o.v. de onderbouw. 

- 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. 

- Geen 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 de volume opbouw en ruimtelijke inpassing met het verlengen van de Tandwielstraat 

goed voorstelbaar is. De commissie staat echter voor een dilemma. Het plan toont ambitie en kwaliteit maar past 

niet direct binnen de criteria voor dit gebied. De criteria vragen om gevelmaterialen en kleuren die het individuele 

karakter van het gebouw ondersteunen maar toch een familie vormen met de omgeving. De commissie is er nog 

niet van overtuigd dat de dekkend geschilderde houten gevel hier voldoende aan tegemoetkomt. 

 

De commissie waardeert de architectonische verschijningsvorm en materialisering maar doet de suggestie deze óf 

meer te laten aansluiten op de wederopbouwarchitectuur van de naastgelegen portiekflat, die een meer verfijnde 

detaillering en ornamentering laat zien. Omdat het gebouw in materiaal en karakter afwijkt van de omgeving vraagt 

de commissie het gebouw zich meer te laten loszingen van de portiekflat door de rooilijn terug te leggen zodat het 

zich meer individueel kan onderscheiden. 

 

De commissie merkt daarnaast op dat een houten gevel vraagt om zorgvuldige detaillering en een strak 

onderhoudsregime om negatieve gevolgen van vervuiling en veroudering tegen te gaan. Ook vraagt zij aandacht 

voor het nadenpatroon van de houten delen. 
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De commissie doet de suggestie de trappetjes en bordessen van de woningen aan de Tandwielstraat voldoende 

maat te geven zodat deze een extra verblijfskwaliteit krijgen. Tenslotte geeft de commissie aan dat zij in een 

vervolgstadium graag de bemonstering of een mock-up van de gevel ter beoordeling voorgelegd krijgen. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.5  ’s-Gravendijkwal 28, Centrum (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herontwikkeling naar wonen 

Ontwerp:  Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00090 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 
Het conceptplan betreft een transformatie van het bestaande kantoorgebouw uit de jaren ’70 naar woningen met 

op de begane grond woonwerkruimtes en commerciële ruimtes. Voorgesteld wordt om de gevel aan de ’s-

Gravendijkwal aan te passen door de bestaande gevelopeningen te vergroten en afwisselend uit te voeren als 

bloemkozijn en de bestaande dichte betonnen balustrades van de balkons te vervangen door glazen balustrades. 

Daarnaast wordt voorgesteld dakterrassen te maken ter hoogte van de vijfde en zesde verdieping. De bestaande 

optopping wordt deels uitgebreid en voorzien van een nieuwe gevel van licht metalen gevelbeplating. De opbouw 

behoudt een setback. De dakterrassen op de vijfde verdieping reiken echter tot aan de voorgevel en worden 

voorzien van een balustrade in de vorm van een metalen plantenbak. De bestaande installatie bovenop de opbouw 

wordt in de nieuwe situatie een collectieve toegang tot het dak, ook deze gevel wordt voorzien van een nieuwe 

gevel, gelijk aan de gevel van de ondergelegen opbouw.  

 

De achterzijde van het gebouw wordt in het plan wit gekeimd en voorzien van uitstekende balkons met glazen 

balustrades. De eenlaagse bebouwing op het achterterrein wordt gesloopt om hier ruimte te maken voor 

tweelaagse woningen en een collectieve binnentuin. De gevels worden in gelijke materialisering als de opbouw 

voorgesteld met een kader van licht metalen gevelbeplating en grote gevelopeningen afgewisseld met houten 

latten. De bestaande kelderbak onder het gehele perceel blijft behouden. Tussen de tweelaagse woningen en het 

voormalig kantoorgebouw ontstaat een binnengebied waar een collectieve binnentuin van wordt gemaakt.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria  
Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- 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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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op de bestaande materialen (vooral baksteen en hout) van de 

oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie bedankt de architect voor de presentatie en is enthousiast over de transformatie van dit gebouw 

naar een woongebouw. De transformatie van dit opvallende gebouw met een duidelijk eigen karakter aan de ’s-

Gravendijkwal vraagt om een zorgvuldige benadering en analyse van de karakteristieken van het bestaande 

gebouw en de omliggende bebouwing.  

 

De commissie waardeert de zoektocht naar middelen om het kantoorgebouw een woonuitstraling te geven, echter 

is zij nog niet overtuigd van de manier waarop dit nu tot uiting komt in het ontwerp. Zij adviseert de bestaande 

karakteristieken van het gebouw, zoals de betonnen balustrades, witte kozijnen en de verticale articulatie in de 

dakrand, als inspiratie te gebruiken voor het nieuwe gevelontwerp. De nu voorgestelde ingrepen zoals het 

samenbindende karakter van de dakrand, de bloemkozijnen, grote glasvlakken en glazen balkonbalustrades doen 

afbreuk aan het oorspronkelijke karakter. Het gevelontwerp mist verfijning en geleding passend bij de bestaande 

karakteristieken van het gebouw en de omgeving. Ook wordt meer grandeur gevraagd ter plaatse van de entree, 

gelijk aan andere grote panden aan de ‘s-Gravendijkwal. De criteria vragen om een uitnodigende entree, in het 

ontwerp is hier nog onvoldoende sprake van.  

 

Tenslotte doet de commissie een oproep om in overleg met de afdeling Stedenbouw te onderzoeken of de 

tweelaagse woningen meer naar achteren geplaatst kunnen worden zodat meer maat ontstaat voor de collectieve 

binnentuin en hiermee het gehele achtergebied en de steeg beter geadresseerd worden.  

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.6  Waaldijk 3, Delfshaven (1e commissiebespreking)  
  

Omschrijving:  Nieuwbouw 19 woningen 

Ontwerp:  BTR Architectuur + Bouwkunde B.V. 

Dossier:  OMC.22.01.00092 (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 
Het conceptplan betreft vervangende nieuwbouw ter plaatse van voormalige rug-aan-rug woningen aan de 

noordzijde van de Waaldijk. In de Cultuurhistorische Verkenning van dit gebied zijn deze rug-aan-rug woningen 

beschreven als beeldbepalend. Dit in tegenstelling tot de 19e eeuwse woningrij aan de zuidzijde van de Waaldijk. 

Het voorstel voor renovatie van de woningen aan de zuidzijde en sloop van de rug-aan-rug woningen aan de 

noordzijde van de Waaldijk is eerder in intern overleg met Stadsontwikkeling en de commissie besproken. Bij het 

besluit van de commissie om in te stemmen met de voorgestelde aanpak hebben verschillende overwegingen 

meegespeeld. Zo is in reactie op een mogelijk sloopvoorstel van de rug-aan-rug woningen door de auteurs van de 

CV aangegeven dat door forse ingrepen uit de stadsvernieuwingsperiode de bijzonderheden vrijwel helemaal 

verdwenen zijn. De bebouwing aan de zuidzijde is echter nog in relatief goede en oorspronkelijke staat en sluit 

mooi aan op de beeldbepalende bebouwing op en om de hoek. De commissie ziet het als zeer waardevol wanneer 

de kwaliteit van de historische bebouwing aan de zuidzijde van de Waaldijk behouden blijft. Dezelfde kwaliteit 

wordt zelden bereikt met nieuwbouw. 

 

Op de na sloop vrijkomende locatie ligt nu een voorstel voor bebouwing in vier lagen voor, opgedeeld in twee 

ensembles. Het betreft een kleine complexe opgave waarin een verdichting moet worden gerealiseerd en tevens  

verbetering van de aansluiting op het achterliggende openbare binnenterrein. Naast een hoge woningdifferentiatie 

speelt ook de stedenbouwkundige inpassing een rol bij deze complexe opgave. 

 

Om aan te sluiten op de korrelgrootte in de omgeving wordt de bebouwing voorgesteld in vier lagen met plat dak, 

een kleiner volume links, met een terugliggende vierde laag ten behoeve van dakterrassen en een groter volume 

rechts zonder deze ‘set-back’. Deze opdeling van het ensemble in een verhouding van circa éénderde-tweederde 

wordt ook gevolgd in de gevelindeling en de kleur van het metselwerk. In beide delen is sprake van een 

gevelopbouw met een visueel verhoogde plint en een middendeel met gevelbeëindiging, per gebouwdeel sterk 

verschillend van uitwerking. De plint rijgt een serie voordeuren aan elkaar met daartussen per bouwdeel 

verschillende raamtypes. Achter de min of meer gelijke voordeuren gaan woningentrees, bergingen en de toegang 

tot een collectieve woningontsluiting schuil. Tenslotte kent het gevelontwerp van het middendeel naast toepassing 

van een eigen raamtype per bouwdeel ook enkele loggia’s en enkele verticale accenten zoals een raamstrook ter 

plaatse van de collectieve ontsluiting.   

 

In tegenstelling tot de articulatie van de voorgevel in twee bouwdelen, is de opzet van de achtergevel eenduidig. 

Op de bovenste twee bouwlagen geven galerijen met spijlenhekwerken het geheel een horizontale geleding, terwijl 

een wisselende kleur metselwerk per twee woningen de gevel verticaal articuleert.     

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische linten en kernen (Waaldijk 3-7) & Woningbouw 1970-1985 (Waaldijk 9-45) 

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. 
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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.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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). 

- 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 ondersteunt het idee om aansluiting te zoeken bij de historische structuur van een van de oudste 

straatjes in dit gebied. Wel meent zij dat het plan nog architectonische samenhang mist, doordat er een teveel aan 

middelen wordt ingezet waarmee de schaal van dit plan van 19 woningen wordt overladen. 

Zij vraagt de architect te onderzoeken op welke manier meer rust en evenwicht aangebracht kan worden in het 

totaal, om te beginnen door een balans te vinden in de korrellengte van de twee bouwdelen. Opgemerkt wordt dat 

er meer logica en samenhang kan worden aangebracht tussen voor- en achterkant waar dit voorstel nog te veel 

twee verschillende werelden toont. Ook op het niveau van de architectuur van de gevels kan meer rust en 

ingetogenheid bereikt worden. Voor wat betreft de kleurkeuze van metselwerk en plint wordt gevraagd een minder 

contrastrijk voorstel uit te werken, uitvoering in één basiskleur met subtiele tintverschillen wordt hier als een 

passender oplossing gezien. Ook de vormgeving van de entrees en de verschillende raamindelingen, aangevuld 

met losse verticale accenten kan teruggebracht worden tot een rustiger totaalbeeld.  

Voor wat betreft de achtergevel wordt opgemerkt dat het ook hier nodig is in een aangepast ontwerp naar een 

eenvoudiger en meer coherent samenhangend beeld te zoeken. Bijvoorbeeld kan het vervangen van de 

galerijhekken door gemetselde borstweringen, voor de achtergevel een eenduidiger beeld opleveren en tevens de 

samenhang tussen voor en achter vergroten. Tot slot vraagt de commissie om hier het basement en de 

erfafscheidingen mee te ontwerpen in samenhang met het geheel.   

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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