
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 

 
1 

VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 23 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, Roos, Slabbers 

 

 

3  PLANNEN 11:40 

 

3.1  Oostmolenwerf 100, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 11:40 

 Omschrijving:  Hoge Wiek: nieuwbouw 363 studenten eenheden en voorzieningen 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V.  

 Dossier:   OMC.22.03.00036 (conceptaanvraag)  

 

3.2 Hoofdweg 258, Prins Alexander (3e commissiebespreking) (15 min) 12:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00051 (conceptaanvraag)  

 

3.3  Carnissedreef 6, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 12:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool met gymzaal 

 Ontwerp:   O III Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00013 (conceptaanvraag)  

 

3.4  Nabij Vierhavensstraat 197, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 12:35 

 Omschrijving:  Dakpark: ontwikkeling 155 woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00022 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE (35 min) 

 

3.5  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (3e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

 Ontwerp:   Studioschaeffer B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00061 (conceptaanvraag)  

 

3.6  Calandstraat 41, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Transformatie bestaand kantoorgebouw tot woongebouw 

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

 Dossier:   OMV.21.12.00563  
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3.7  Maaskade 124, Feijenoord (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 13:55 

 Omschrijving:  Dienstwoning Hulstkampgebouw transformeren naar appartementen  

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

Dossier:   OMV.21.11.00230  

3.8  Hoogstraat 74, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

 Omschrijving:  Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

 Ontwerp:   Ector Hoogstad Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.07.00054 (conceptaanvraag) 
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3.1  Oostmolenwerf 100, Centrum (1e commissiebespreking)   
 

Omschrijving:  Hoge Wiek: nieuwbouw 363 studenten eenheden en voorzieningen 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.22.03.00036 (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 vervangende nieuwbouw van de vrijstaande studentenflat aan de 

Oostmolenwerf. De bestaande flat is bouwtechnisch zeer slecht waardoor er gekozen wordt voor sloop-

nieuwbouw, waarbij de functie gelijk blijft. Er komen 369 studenteneenheden voor terug. De flat staat niet op 

zichzelf. Het maakt deel uit van een grotere herontwikkeling waaronder die van het Havenziekenhuis en het 

verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte aan de Maasboulevard. De flat ligt in de bocht van de Maas en 

vormt het scharnier tussen de herontwikkeling van het Havenziekenhuis en de bestaande flats aan de andere zijde. 

Daarnaast grenst het aan het water Het Boerengat.  

 

Door de ligging wordt er gekozen voor een verdraaiing en vertrapping van de gevel aan de zijde van de 

Maasboulevard die overgaat in een toren. Op deze wijze reageert het op de Rotterdamse laag en de kraag van de 

naastgelegen serie van flats en gaat het de interactie met de omgeving aan. De horizontale vlakken die ontstaan 

door de getrapte opbouw worden ingericht als dakterras. Na de Rotterdamse laag komen tegen de gevel van de 

toren driehoekvormige uitkragende balkons. De terrassen en balkons krijgen een opengewerkt hek. De gevel wordt 

in de plint van staal met glas, in de Rotterdamse laag van metselwerk en in de toren van aluminium. De 

Rotterdamse laag wordt gekenmerkt door een seriematig patroon van verticale vensters met een metalen dagkant 

en de toren door een weefsel van brede verticale banden en dunne horizontale regels met ertussen glas. De kleur 

is nog in onderzoek. Er wordt gestreefd naar een warme tint. Op de begane grond komt de lobby, het fietsparkeren 

met een reparatiepunt, een technische ruimte en wordt de overige ruimte ingezet voor commercieel gebruik.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de 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. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

- 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 dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie bedankt de architect voor de inzichtelijke presentatie voor de vervangende nieuwbouw van de 

studentenflat aan de Oostmolenwerf en de interessante analyse die heeft geleid tot het huidige ontwerpvoorstel. 

Het is een mooie opgave op een unieke locatie aan de bocht van de Maas en een markant scharnierpunt tussen 

de herontwikkeling van het Havenziekenhuis en de serie van bestaande flats langs de Maasboulevard. Het is door 

deze ligging vanuit vele richtingen zichtbaar en neemt daarmee een belangrijke plek in. De commissie geeft graag 

de volgende stedenbouwkundige en architectonische aandachtspunten mee om het ontwerp nog beter te 

verankeren met de plek: 

 

- Vanuit de stedenbouwkundige setting vindt de commissie dat vanaf de Maasboulevard het geheel, maar 

vooral het deel tot en met de Rotterdamse laag wat hybride oogt. Zij doet het verzoek tot meer eenvoud in de 

uitstraling. Daarnaast doet zij de oproep tot een beeld van het ontwerp vanaf de Maasboulevard, ter hoogte 

van Blue City, waar het gebouw iconisch op de as van de weg verschijnt. Het is een belangrijke aanrijroute 

naar het centrum, waarbij je wilt dat dit nieuwe gebouw een interessant visitekaartje voor de stad wordt.  

- In relatie tot de doelgroep vraagt de commissie aandacht voor de balkons. Zij vreest bij open balkons dat 

kratten bier of zakken afval een rommelige aanblik geven en de architectuur verstoren. Zij geeft aan bij de 

vormgeving van het hekwerk hiermee rekening te houden. 

- De commissie vraagt zich af of de begane grond vanaf de zijde van de Maasboulevard in hoogte royaal 

genoeg is. Er moet voorkomen worden dat deze optisch wegzakt in het dijkprofiel. Daarnaast mag de plint van 

de toren meer landen op de grond. Wellicht dat dit met een stenige afwerking beter kan worden bereikt dan 

met staal. 

- De commissie vraagt zich af hoe de overall kleur van de toren in relatie tot de bestaande en toekomstige 

plannen in de omgeving werkt.  

 

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

bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een plan dat hier 

antwoord op geeft.  
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3.2  Hoofdweg 258, Prins Alexander (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw en transformatie naar wonen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00051 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect en landschapsarchitect presenteren gezamenlijk een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de 

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

opmerkingen van de commissie uit het verslag van 12 januari 2022. De pergola is komen te vervallen, en de 

materialen en kleuren zijn afgestemd op de materialisering van de bestaande woning en de gekozen bestrating. In 

de plint aan de noordzijde zijn woningen toegevoegd door het parkeren naar achter te plaatsen.  

 

Het stalen raamwerk van het powernest is een verlenging van de penanten in de onderliggende gevel, en gaat 

samen met het reliëf in de bovenzijde van de bamboe gevel. De kozijnen op de verdiepingen zijn teruggebracht tot 

eenzelfde type met een repeterend kozijndetail, en de hoofdentrees krijgen een donker kader. De kleuren van de 

houten kozijnen met een aluminium buitenafwerking zijn hetzelfde als het stalen powernest. De architect geeft een 

toelichting op de open- en geslotenheid van de verschillende plinten. Tenslotte wordt aangegeven dat de 

bestaande bomen zoveel mogelijk behouden worden en worden aangevuld met een waterrijk assortiment dat 

aansluit bij de gekozen slagen- en slotenstructuur. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur)  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

blijft beperkt). 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

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

toegelicht in het aangepaste ontwerp. Er is een rustiger beeld ontstaan qua gevelopzet en in het gebruik van 

kleuren en materialen, waardoor er een passende ensemblewerking tussen de verschillende planonderdelen is 

ontstaan. Het toevoegen van de woningen aan de noordgevel van de getransformeerde kantoorschijven komt het 

plan zeer ten goede.  

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. 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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3.3  Carnissedreef 6, Charlois (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool met gymzaal 

Ontwerp:  O III Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00013 (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 schoolgebouw op het Carnisse Eiland, een 

gebied tussen het Zuiderpark en de Carnissedreef dat getransformeerd zal worden tot een woongebied met een 

schoolgebouw aan beide zijden van het gebied. Het schoolgebouw heeft een volume-opzet van twee blokken die 

met een zwevend gekromd volume worden verbonden, waarbij er een ontmoetingsplein aan de zijde van de 

woonwijk en een groen plein aan de zijde van het Zuiderpark zal ontstaan. Onder het zwevende volume worden 

beide pleinen verbonden met een route in een 8-vorm en is de hoofdentree van de school gesitueerd. Het plein 

aan het Zuiderpark krijgt twee bomen en een nader uit te werken combinatie van een stenen en een groen plein. 

 

De architect toont een ontwerpschets, waarbij de twee metselwerk volumes met grote glazen vlakken worden 

verbonden met een gekromd glazen volume met een wit kader. Het ene volume is ingedeeld met een 

parkeergarage achter een hekwerk op de beganegrond en een gymzaal erboven. Aan de andere zijde is het 

schoolprogramma geplaatst met een aula in het zwevende volume. Aangegeven wordt dat dit ontwerp in de 

verdere uitwerking is aangepast. De twee metselwerk volumes hebben meerdere kleinere openingen en veel 

gesloten vlakken in de gevel. Het zwevende volume is opgebouwd uit een dubbele laag van gekleurde vlakken met 

een open houten lamellenstructuur ervoor. Gekozen is om het materiaal in de twee buitenste volumes deels tot de 

grond door te trekken. Het dak van het zwevende volume krijgt een dakterras met glazen balustrade, de bovenste 

daken worden ingericht met installatiekasten en -buizen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (Zuiderpark) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven aan de parkranden mogen het park niet domineren. 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie ten opzichte van de aanwezige hoofdzichtlijnen.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van de verschillende onderdelen van het Zuiderpark 

(bijvoorbeeld het Avontureneiland, de Promenade of het Eilandenrijk). 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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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. 

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van 

de locatie in het park en op de beoogde familie van inrichtingselementen. 

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van de locatie en op die van het park 

als geheel.  

- 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. 

- Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van hoogwaardig 

materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij nog geen volledige toelichting van Stedenbouw heeft gekregen over de 

stedenbouwkundige opzet en het beeldkwaliteitsplan van het Carnisse Eiland, en om die reden alleen op 

hoofdlijnen kan reageren op het planvoorstel. Zij geeft aan dat de conceptschets een mooie ambitie geeft, door het 

unieke gebouw, het creëren van twee verbonden pleinen en de transparante architectonische vormgeving. De 

commissie is echter van mening dat deze ambities met de doorwerking van het plan grotendeels verloren zijn 

gegaan. De commissie begrijpt dat er om budgettaire redenen concessies gedaan worden, maar geeft aan dat 

wanneer de uitgangspunten niet overeind kunnen blijven de kwaliteit op een andere wijze bereikt moet worden. De 

commissie geeft hierbij de volgende opmerkingen: 

 

- In het schetsontwerp vormden de met elkaar versmolten blokken en het zwevende volume een overtuigende 

symbiose. In de uitwerking is deze symbiose verdwenen door het ontstaan van twee lossen blokken met een 

verbinding tot op de grond. 

- De doorgang onder het zwevende volume is in de uitwerking een sleuf geworden in plaats van een riante 

opening met een duidelijke hoofdentree. 

- De commissie kan niet instemmen met parkeerplekken onder het gebouw achter een hekwerk, wat 

onvoldoende kwaliteit geeft voor de aansluiting van het gebouw op de omgeving.  

- De gevels van zowel de blokken als het zwevende volume zijn zeer gesloten vormgegeven en de kleine 

gevelopeningen geven het gebouw eerder een kantooruitstraling dan het karakter van een schoolgebouw. 

- De trappen zijn als vluchttrappen aan de buitenzijde opgelost. Gevraagd wordt om deze architectonisch vorm 

te geven of binnen de bebouwing op te nemen. 

- De commissie vraagt of er ook dakterrassen op de bovenste daken gemaakt kunnen worden, en om de 

installaties op het dak onzichtbaar weg te werken in het ontwerp. 

- Een groene inrichting op het platte vlak van het schoolplein in zeer kwetsbaar door het intensieve gebruik, 

waarbij de suggestie wordt gedaan om het aantal bomen op het plein te vergroten. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect, wanneer de 

commissie vanuit Stedenbouw de nadere toelichting heeft gekregen over de stedenbouwkundige opzet en het 

beeldkwaliteitsplan van het Carnisse Eiland, 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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3.4  Nabij Vierhavensstraat 197, Delfshaven (2e 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 aangepaste voorstel voor de nieuwbouw van een woongebouw met commerciële plint 

op de kop van het dakpark aan de Vierhavenstraat, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 23 februari 2022. Hierbij worden de volgende aspecten nader toegelicht: 

 

- De architect geeft aan dat het bovenste terras een publiek karakter krijgt door een van buitenaf toegankelijke 

lift en trap en dat de overige terrassen collectief door de bewoners gebruikt zullen worden. De horeca in de 

plint krijgt ook een ruimte op het publieke uitzichtpunt. 

- De trap op de kop van het gebouw heeft een aangepaste vormgeving doordat deze een ruimere 

zigzagbeweging maakt en een boven de hoogste verdieping geplaatste uitkijkplatform krijgt die zichtbaar is 

vanaf het maaiveld. 

- De bloembakken aan de buitenzijde zijn per drie lagen aangebracht en lopen over in de terrassen op het 

gebouw. 

- De zigzagbeweging in de gevel is beperkt tot de binnengevels, die de galerijen en straten naar de collectieve 

terrassen vormen. 

- De materialisering van de gevel is aangepast door de composiet-metalen beplating aan de buitenzijde en het 

hout-look materiaal aan de binnenzijde toe te passen. 

- De staketsel structuur is beperkt tot de kop, de binnenstraten en de publieke en collectieve terrassen, waarbij 

de structuur aan elkaar vervlochten vanaf het uitkijkpunt over de collectieve terrassen op het aftrappende 

volume naar beneden is aangebracht. 

- De programmering van een kinderdagverblijf in de plint is komen te vervallen. 

 

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. 
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- 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. 

- 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 de uitwerking van het schematische en experimentele Europan project een 

fascinerende en zeer bijzondere opgave betreft. Ook constateert zij dat er in het aangepaste ontwerp is 

gereageerd op de opmerkingen uit het vorige verslag, en dat er is gekozen voor een opzet waarbij minder 

verschillende concepten over elkaar zijn gelegd. De commissie is echter nog niet overtuigd dat het voorgelegde 

ontwerp een goede basis biedt voor de uitwerking naar een definitief ontwerp. De commissie is zich bewust van de 

achtergrond van de opgave en waardeert het experimentele karakter van het ontwerp. Zij wijst echter ook op de 

prominente locatie van het gebouw en vraagt om het gebouw beter binnen de specifieke en de ruimere 

Rotterdamse context te voegen. 

 

Aangegeven wordt dat het ontwerp uit drie elementen bestaat; het gebouw, het staketsel en de voile. De 

commissie vraagt om deze zowel op zichzelf als samengevoegd als heldere en overtuigende elementen vorm te 

geven. Een helder concept voor het gebouw is op dit moment nog niet duidelijk afleesbaar, en het geheel oogt 

rommelig doordat het staketsel te complex en willekeurig is vormgegeven. De binnengevels hebben op zich aan 

kracht gewonnen, maar de commissie is nog niet overtuigd van de architectonische expressie van de buitenzijde 

en de binnen- en buitengevel tezamen. Zij doet daarbij de suggestie om te onderzoeken of ook de binnenste laag 

van de gevels groen kunnen worden uitgevoerd in plaats van een metaal- of houtkleurige gevel achter een groene 

structuur.   

 

De commissie constateert daarnaast dat er een contradictie in het ontwerp ontstaat doordat de terrassen met 

uitzicht over de stad worden omkleed met een gaasstructuur met beplanting, wat het uitzicht juist weer blokkeert. 

De commissie doet de suggestie om op strategische plekken het staketsel en de gaasstructuur van openingen te 

voorzien zodat het uitzicht gewaarborgd blijft. De commissie benadrukt ten slotte dat zij de architect adviseert om, 

mede door het experimentele karakter en de prominente locatie, met een aangepast schetsvoorstel terug te komen 

in de vergadering voordat het ontwerp wordt doorgewerkt naar een definitief ontwerp.  

 

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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3.5  ’s-Gravenweg 454, Prins Alexander (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw 11 woningen 

Ontwerp:  Studioschaeffer B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00061 (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 nieuwbouw van het appartementengebouw aan het 

historische lint, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 26 januari 2022. Het 

bouwvolume is verkleind, doordat er een woning minder in het gebouw wordt geplaatst en doordat aan de voorzijde 

de bovenste laag verder terug is gelegd. Hierdoor ontstaat er voor het bovenste appartement een groot terras. Aan 

de oostzijde is de rooilijn van het oorspronkelijke gebouw aangehouden en de rooilijn aan de westzijde is ook iets 

teruggelegd.  

 

Daarnaast worden er vijf minder parkeerplekken op het kavel voorgesteld, die aan de voor- en aan de achterzijde 

worden gesitueerd. De parkeerplekken aan de voorzijde worden afgeschermd met een cortenstalen element in de 

tuin. De bergingen zijn aan de achterzijde geclusterd tot één volume in hout zoals in de gevels van het 

woongebouw, en een vegetatiedak. De gevels van het woongebouw zijn wat aangepast door meer open hoeken 

en balkons toe te passen, waarbij de materialisering hetzelfde is gebleven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

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

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat het grootste deel van de opmerkingen uit het vorige verslag zijn beantwoord in het 

aangepaste ontwerp. Het gebouw staat minder klem op het kavel en het groen wordt meer gerespecteerd. Ook het 

parkeren is beter opgelost, waarbij wel gevraagd wordt om deze met een haag af te schermen in plaats van een 

gebouwde cortenstalen element in de tuin. Het clusteren van de bergingen aan de achterzijde komt het plan ten 

goede. 

 

De commissie geeft echter ook aan dat zij het residentiële gevoel van het appartementengebouw nog mist, en dat 

het gebouw nog te veel de uitstraling heeft van een kantoorgebouw. De gevels missen een bepaalde verfijning en 

kleinschaligheid die kenmerkend zijn voor een woongebouw, en de verschillende ruimtes binnen de woningen zijn 

moeilijk afleesbaar. Daarnaast vraagt de commissie om eventuele schuttingen in de private delen van de tuin mee 

te nemen in het ontwerp. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de stedenbouwkundige opzet van de aangepaste 

conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de bovenstaande opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoetgezien. 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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3.6  Calandstraat 41, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie bestaand kantoorgebouw tot woongebouw 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.21.12.00563 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.10.00101) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de bespreking van dit plan terug uit de commissie en presenteert het 

planvoorstel. 

 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert de nadere uitwerking van het voorstel voor de transformatie van het kantoorpand tot een 

appartementengebouw, als reactie op de opmerkingen van de commissie tijdens de conceptaanvraag uit het 

verslag van 24 november 2021. De architect gaat dieper in op de verwevenheid van de verticale erkers en 

aftrappende geveldelen en de horizontale banden van raamopeningen en stucwerk. De plint heeft een aangepaste 

invulling waarbij er kantoorruimtes worden toegevoegd die een transparante toegangsdeur krijgen. Daarnaast toont 

de architect de bemonstering van het natuursteen voor de onderste bouwlagen en het stucwerk voor de 

bovenbouw. 

 

 
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepvaartkwartier) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     
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- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten 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. 

- De plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie reageert positief op het uitgewerkte plan, en geeft aan dat het transformatieplan zich passend voegt 

tussen de twee aangrenzende blokken. Het bouwplan is zorgvuldig tot stand is gekomen en heeft een krachtige 

vormgeving met een rijke materialisering en detaillering. Daarbij zijn de vragen en opmerkingen uit het vorige 

verslag op overtuigende wijze verwerkt en toegelicht in de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

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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3.7  Maaskade 124, Feijenoord (1e commissiebespreking) (rijksmonument)  
 

Omschrijving:  Dienstwoning Hulstkampgebouw transformeren naar appartementen 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.21.11.00230 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege zijn 

betrokkenheid bij de planvorming.  

 

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

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

omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 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)  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam)  
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland en rijksmonument) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor het splitsen van de huidige dienstwoning van het Hulstkamp gebouw 

naar drie appartementen. De begane grondvloer en entresol die als kantoor in gebruik zijn vallen hierbuiten.  De 

dienstwoning bevindt zich in het rechter hoekrisaliet van het Hulstkamp gebouw en is het oudste gedeelte van het 

complex. Er is een bouwhistorisch onderzoek met een waardestelling opgesteld door Crimson gemaakt wat als 

vertrekpunt is genomen voor de planvorming. 

 

Ten gevolge van de wens tot splitsen wordt de overloop een gemeenschappelijke verkeersruimte en dienen er 

brandwerendheidsmaatregelen te worden getroffen. Dit wordt gedaan door per appartement langs de overloop 

volgens een box-in-box principe een brandscheiding te maken. De langswand en de bestaande deuren van de 

overloop worden hiertoe verwijderd.  Hetzelfde principe wordt toegepast in de linker-zijkamer op de eerste en 

tweede verdieping voor het creëren van badkamer. De buitenzijde krijgt een meubelafwerking.  

 

De functies in de bestaande indeling van de eerste en tweede verdieping worden gewijzigd, het toilet komt te 

vervallen en wordt een berging met techniekruimte. De keuken wordt een slaapkamer en de rechterzijkamer wordt 

leefkeuken. De derde verdieping en zolder worden volledig opnieuw ingedeeld, waarbij oorspronkelijke wanden 

gesloopt gaan worden.  

 

Er zullen brandvertragende vloeren worden aangebracht en de getoogde koof tussen rechter zijkamer en midden 

kamer (salon) op de 1e verdieping wordt verwijderd. Daarnaast zal het keukenblok met positieve monumentwaarde 

worden verwijderd en worden opgeslagen in de kelder van het Hulstkampgebouw. De stucplafonds worden 

gerestaureerd. 

 

In het exterieur wordt de later aangebrachte vluchttrap in het lichthof verwijderd en worden hier op de tweede en 

derde verdieping twee balkons toegevoegd. Deze worden uitgevoerd in een staalconstructie met houten balklaag 

en vloerdelen. Daarnaast komen er deuren voor toegang tot de te maken balkons. De detaillering is afgeleid van 

de ramen en deuren van het gebouw.  

 

Relevante criteria 
Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid (vaak een groter ensemble, soms een individueel 

pand). 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Bouwinitiatieven houden het overheersende beeld van een witte gepleisterde gevel tegen een achtergrond van 

baksteen (Maaskade, Burgemeester Hoffmanplein) tot een bakstenen gevel met witte sierelementen (Prins 

Hendrikkade) in stand. 

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

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen zoals erkers, stenen ornamenten e.d. conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie dankt de architect voor de presentatie en waardeert dat het planvoorstel vanuit de waardenstelling is 

opgebouwd en er getracht wordt om zoveel mogelijk van de momentwaarden af te blijven. De commissie begrijpt 

dat het monument en haar ligging een geliefde woonplek vormen en dat het splitsen van de voormalige 

dienstwoning naar drie appartementen niet zonder ingrepen kan. Het box-in-box principe om per verdieping in het 

authentieke trappenhuis een brandscheiding te kunnen maken en in de toekomstige appartementen een 

badkamerunit te kunnen invoegen is een interessant middel om zoveel mogelijk weg te blijven van authentieke 

elementen. De commissie is van mening dat dit principe goed kan werken voor een badkamerunit, maar vindt dat 

dit concept in het trappenhuis te veel nadelige gevolgen heeft voor de atmosfeer van de ruimte. Zij is van mening 

dat hier meer van het bestaande behouden kan worden en vraagt om een eenvoudigere ingreep. De inspanning 

om de van origine afgeschuinde hoek in het trappenhuis te behouden of terug te brengen wordt gewaardeerd, 

maar maakt het ook onnodig complex. Wat haar betreft mag dit worden verlaten.  

De commissie vraagt algemeen aandacht voor de samenkomst van oud en nieuw en wat de beoogde splitsing 

naar drie appartementen betekent voor de oorspronkelijke sfeer van het monument. De commissie vreest dat het in 

look & feel weleens te clean kan worden. Zij denkt dat hierin veel gewonnen kan worden door het materiaal- en 

kleurgebruik van de nieuwe elementen af te stemmen op wat er is en het nieuwe kleurgebruik van de wanden en 

de plafonds aan te laten sluiten bij atmosfeer van de dienstwoning.  

Het voorstel om de authentieke keuken te demonteren en op te slaan in de kelder van het pand vindt de commissie 

vanuit het toekomstig gebruik aanvaardbaar. Het is interessant dat de authentieke tegels behouden blijven en 

onderdeel worden van de wandafwerking van de toekomstige slaap/studeerkamer. Zij is hierbij benieuwd naar de 

technische uitwerking van de samenkomst van oude en nieuwe materialen. 

De commissie juicht het verwijderen van het later aangebrachte vluchttrappenhuis in het lichthof toe en vindt dat de 

twee beoogde balkons op hoofdlijnen passend zijn. Zowel in positie als vormgeving respecteren ze de functie van 

het lichthof en de uitstraling van het geheel. Een klein punt van aandacht is de voorzijde van het te maken balkon 

dat net iets voorbij de achtergevel steekt. De commissie doet de oproep om het balkon niet breder te laten zijn dan 

de maat van het lichthof.  

 

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

in de aanvraag op een aantal aspecten nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de monumentale 

waarde van het rijksmonument. Daarnaast constateert de commissie dat dit plan niet strijdig is met de 

welstandscriteria. Zij adviseert vooralsnog negatief ten aanzien van de afgifte van de omgevingsvergunning, tenzij 

het plan wordt aangepast. Een gewijzigd voorstel kan opnieuw worden beoordeeld als de bouwinspectie binnen de 

lopende procedure hiervoor mogelijkheden ziet. Wanneer termijnen geen verder uitstel toestaan blijft het negatieve 
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advies van kracht. De commissie mandateert de werkgroep monumenten voor de verdere beoordeling van de 

aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.8  Hoogstraat 74, Centrum (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Uitbreiding en transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Ector Hoogstad Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.07.00054 (conceptaanvraag) 

 

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

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

artikel 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 12 januari 2022 

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

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

binnengebied op het dak van de parkeergarage. Het voorstel gaat uit van de sloop van het bestaande gemetselde 

volume en het hergebruik van de bestaande draagconstructie en het opnieuw inrichten van het dek. Het nieuwe 

volume bestaat uit drie bouwlagen waarin appartementen en maisonnettewoningen worden ondergebracht.  

 

Vanwege de beperkte draagkracht wordt een lichte bouw- en constructiemethode bestaande uit vakwerk en CLT 

voorgesteld. De ruimte onder het opgetilde volume dat hoort tot openbaar gebied krijgt een opstelruimte voor het 

overdag parkeren van de fiets en krijgt straatverlichting in het plafond. Daarnaast komen er links en rechts 

groenperken en komt voor het gebouw een doorgaande groenstrook. Dit zal in samenspraak met de gemeente 

verder worden vormgegeven. In antwoord op de vraag of beide bestaande zwartstalen trappen nodig zijn wordt 

aangegeven dat deze vanuit het ontsluiten van het dek, dat wordt herontwikkeld tot een openbaar toegankelijk 

plein, gewenst zijn.  

 

Voor meer aansluiting op het ensemble en de directe omgeving is het gevelontwerp in expressie iets verzacht door 

de stalen rechthoekige draagconstructies aan de voor- en achterzijde te laten vervallen en het te houden bij 

uitkragende balkons met een glazen balustrade. De glazen balustrade komt aan de hofzijde ook bij het terras aan 

het dek. Het materiaalgebruik is enigszins gewijzigd en wordt een combinatie van metselwerk en vlakken van 

keramische tegels. Ter versterking van het ensemble worden de roodachtige kleuraccenten uit het hoofdvolume 

herhaald in de kopgevels van het te vergroten bouwvolume langs de Hoogstraat.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie is enthousiast over de stappen die zijn gemaakt in het ontwerp door de architectuur meer deel te 

laten uitmaken van het ensemble en beter aan te laten sluiten bij de omgeving. Ook de inrichting van de openbare 

ruimte onder en naast het op te hogen bestaande gebouw geeft vertrouwen in de continuïteit van het openbaar 

gebied. Daarnaast is het interessant dat het dek wordt ingericht als openbaar toegankelijk plein. Ondanks deze 

positieve houding komt de commissie wel nog met een paar opmerkingen: 

 

- De commissie is van mening dat de voorgestelde glazen balustrade van de balkons onvoldoende past bij de 

omgeving en de kans op vervuiling groot is. Zij doet de suggestie om inspiratie te vinden in de stijlmiddelen 

van de wederopbouwarchitectuur uit de directe omgeving, zonder hierbij de relatie met het ensemble te 

verliezen.   

- Aan de hofzijde begrijpt de commissie niet waarom het nodig is om het terras met een glazen balustrade af te 

scheiden van het dek. Zij vraagt of deze weg kan, is dat niet het geval dan is er de oproep tot een meer 

passende en vriendelijke afscheiding. 

- De commissie vindt de keramische tegel een verbetering ten opzichte van de eerder voorgestelde kunststof 

singles. Zij vraagt wel om een zo mat mogelijke uitstraling om de relatie met de context te verstevigen. 

Daarnaast denkt zij dat het vlak van de keramische tegels en de vensters eronder samen meer één geheel 

kunnen vormen. De wederopbouw architectuur kent hierin vele voorbeelden die een inspiratiebron kunnen zijn. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

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