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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 6 APRIL 2022 
 

 

AANWEZIG: Agricola (voorzitter), van Doorn, van Eig, Eilander, Faizoulova, Kolpa, Roos, Slabbers 

 

 

 

4  PLANNEN 13:30 

 

4.1  Nabij Boezembocht 27 & Brugwachter 2, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (30 min) 13:30 

Omschrijving: Nieuw Kralingen deelplan D1 Avenue en deelplan C  

Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OMV.21.12.00500 en OMV.21.12.00414 

 

4.2  Gouvernestraat 12 A, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 110 woningen, kinderdagverblijf en maatschappelijke functie 

 Ontwerp:   Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00084 (conceptaanvraag)  

 

4.3  Nabij Stadionlaan 15, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Onderwijs en sportcluster Stadionpark 

 Ontwerp:   BDG Architecten 

 Dossier:   OMC.21.11.00034 (conceptaanvraag) 

 

4.4  Zomerhofstraat 71, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:35 

 Omschrijving:  ZOHO kavel 1 

 Ontwerp:   Orange Architects 

 Dossier:   OMC.21.08.00074 (conceptaanvraag)  

 

4.5 Rauwenhoffstraat 39, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 14:55 

 Omschrijving:  Transformatie naar woningen 

 Ontwerp:   Vermeer Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.22.01.00093 (conceptaanvraag) (voorheen OMC.21.06.00024)  
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4.1a  Nabij Boezembocht 27 (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving: Nieuw Kralingen deelplan D1 Avenue 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMV.21.12.00500 

 

Commissieleden Eilander en Roos trekken zich gedurende de planbespreking, de meningsvorming en de reactie 

naar de architect terug uit de commissie vanwege hun betrokkenheid bij 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 het voorstel voor het deelplan binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. De 

architect geeft vooraf aan dat er een definitieve aanvraag is ingediend, maar dat het plan aan de commissie wordt 

voorgelegd als conceptaanvraag, waarbij de opzet van het plan als vooroverleg met de commissie wordt 

besproken. 

 

Het voorstel bestaat uit twee rijen woningen die in een haakvorm op de kop van de avenue zijn gesitueerd, en een 

daar achter geplaatste atelierwoning. De woningen op de kop van de avenue bestaan uit een groter blok met een 

portiekontsluiting, met daarnaast een aantal grondgebonden woningen. De rij aan de langszijde van de avenue 

wordt uitgevoerd als beletagewoningen met een souterrain en een trap met een bordes en een hekwerk aan de 

straat. In deze rij worden op de kop en tussen de woningen twee uitzonderingen voorgesteld. In de oksel van de 

haak bevindt zich een zelfbouwkavel met een patio aan de voorzijde. 

 

De verschijningsvorm van de woningen is een continuering van eerder getoonde deelplannen binnen Nieuw 

Kralingen, in de opgelegde bouwstijlen Rotterdamse Art Nouveau, Romantisch Kubisme, Hollandse Bouwstijl en 

Dissonnanten. De portiekwoningen krijgen puntdaken met een flauwe dakhelling naar beide straten van het 

hoekblok. De overige woningen zijn meer in lijn met de overige architectuurstijlen van de gebiedsontwikkeling. De 

woningen krijgen allen een hardstenen plint in per architectonische eenheid iets afwijkende tint. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Algemene Gebiedscriteria voor het Nieuw Kralingse woonhuis  
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één of meerdere panden die samen een ontworpen eenheid vormen. 

Per ontwerpstijl varieert het maximaal toegestane aantal panden van een architectonische eenheid. Waar 

architectonische eenheden elkaar ontmoeten is er sprake van contrast.  

Verschijningsvorm  

- Aan elkaar grenzende architectonische eenheden verschillen duidelijk van elkaar door afwijkende lijnhoogten 

van ramen, dakranden en plinten.  

- Een architectonische eenheid wordt als eenheid leesbaar door samenhang in het gevelontwerp van elk 

bijbehorend pand.  

- Door verspringende dakranden binnen een architectonische eenheid ontstaat een bewogen silhouet.   

- Hoekpanden zijn overhoeks ontworpen.  

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (zoals een afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, 

zorgvuldig ontworpen erkers, dakkapellen en andere architectonische ‘versieringen’). 

- Vlakke straatgevels zijn niet toegestaan en daarom wordt plasticiteit toegepast. Bij elke stijl passend zijn 

criteria voor de plasticiteit gedefinieerd.  
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- Het gevelontwerp kent een driedeling (plint, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door een 

verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, banden, kroonlijsten, gevelbeëindigingen etc.).  

- Gevelvlakken worden beëindigd door dakranden. Ontwerp, detaillering en materiaalgebruik zijn van 

hoogwaardige kwaliteit.  

- De woonverdiepingen van eengezinswoningen (begane grond of de bel étage) worden met een 

verdiepingshoogte van minimaal 3,20m in de vrije hoogte uitgevoerd. De extra hoogte valt in de gevel af te 

lezen. Van dit criterium kan incidenteel worden afgeweken indien de inzet van architectonische middelen leidt 

tot optisch voldoende plinthoogte.   

- Bij panden met een zijgevel loopt de plint de hoek om. Plinten wijken af van het middendeel.  

- Architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten.  

- Gevelopeningen naast of boven de voordeur zorgen voor daglichttoetreding in de hal. 

- Overgangen privé - openbaar zijn in samenhang ontworpen met de architectonische eenheid.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. Dichte (bergings-

) gevels aan de straatzijde zijn ongewenst.  

- Privé stoepen zijn zorgvuldig ontworpen en verhard met hoogwaardig materiaal zoals klinker of natuursteen. 

- Diepe privé stoepen (tot maximaal 2m diep) worden gezien als verbreding van de openbare ruimte, en worden 

louter door stoepbanden of afwijkend materiaal aangeduid.  

- Voortuinen worden door een haag afgezoomd waarin een stevig hek is opgenomen; het hek op zichzelf is 

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd met toepassing van hoogwaardig materiaal.  

Materiaal, kleur en detaillering  

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

- Hoofdmateriaal is metselwerk in doffe aardetinten als rood-, bruin-, rood-, zalm-, graangeel-, wit-, lichtgrijs- en 

beige- tinten. 

- Voordeuren, deurbellen, brievenbussen en buitenverlichting zijn consequent in samenhang en in relatie tot 

gevelornamenten ontworpen.  

- Geen toepassing van structuurloos plaatmateriaal, open dilatatievoegen en simpele daktrimmen als 

dakrandbeëindiging. 

- Subtiele dakranden en subtiele plinten wijken in metselwerkverband en voegbehandeling af van het 

middendeel.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ornamentiek, per bouwstijl verschillend van aard, maakt onderdeel uit van elk gevelontwerp.  

- Per bouwstijl wordt een kleurenpalet voor de gevelmaterialen vastgelegd (denk aan kleuren van 

dakbedekking, metselwerk, voegen, kozijnen, deuren, plinten, hekwerken, ornamenten etc.).  

- Voegen worden niet ‘plat vol’ uitgevoerd en benadrukken de textuur van het metselwerk, bijvoorbeeld 

monolithische gevelvlakken, vlakken met horizontale lijnvoering, of vlakken met metselwerkpatronen. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Rotterdams Art Nouveau 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- De hoofdvorm van een architectonische eenheid bestaat uit een samenhangend geheel. De individualiteit van 

panden is ondergeschikt aan de hoofdvorm.  

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer, hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Voorgevels van architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten gemaakt met 

architectonische en / of artistieke middelen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- In beperkte mate is pleisterwerk als accent toegestaan. 
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Specifieke Gebiedscriteria - Romantisch Kubisme 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf panden.  

Verschijningsvorm  

- Binnen een architectonische eenheid bevindt zich minimaal één duidelijk verticaal afwijkend element zoals 

schoorsteen, plastische kopbeëindiging en erker. 

- Binnen de samenhang van een architectonische eenheid zijn, ondanks een zekere maat van repetitie, 

individuele entrees duidelijk afleesbaar. 

- Gevels zijn plastisch vormgegeven door middel van in- en uitspringende geveldelen zoals erkers, balkons, 

loggia’s en pregnante dakranden.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een spel van horizontale / verticale elementen en accenten, waarbij 

horizontaliteit dominant is.   

- Ornamenten zijn sober en onderdeel van de architectonische samenhang. 

- Entrees van panden zijn onderdeel van de plastische compositie op het niveau van een gevel. De entrees 

worden met architectonische middelen opgenomen in neggen, onder erkers en in uitsparingen in de gevel. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Accenten kunnen van hoogwaardig beton of natuursteen zijn gemaakt.   

 

Specifieke Gebiedscriteria - Hollandse Bouwstijl 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- In de architectonische eenheid zijn de individuele afleesbaar als onderdeel van de totale compositie. 

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Ramen, deuren en erkers zijn verticaal vormgegeven.  

- De gevelopbouw is consequent, raamindelingen vormen een ritmisch samenhangend geheel.  

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Ornamentiek wordt ingezet om de gevels niet vlak te laten eindigen en er textuur in aan te brengen. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Ornamenten zijn beperkt tot plastiek in het metselwerk, materiaalgebruik van de plint en / of profilering van de 

dakrand. 

 

Specifieke Gebiedscriteria – Dissonanten 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één tot vier panden. 

Verschijningsvorm  

- Dissonanten zijn uniek en worden niet herhaald. 

- Gevelbeëindigingen en dakranden zijn zorgvuldig ontworpen.  

- Dissonanten worden niet in een historiserende stijl ontworpen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detail en ornament zijn consequent onderdeel van de compositie.  

- Hoofdmaterialen voor de gevels zijn natuurlijk van aard. Natuurlijke materialen zijn onder andere hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton, metselwerk (geen kunststof of vezelplaat). 

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

stucgevels). 

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij in een eerder stadium door de supervisor is meegenomen in de 

stedenbouwkundige en architectonische opzet van Nieuw Kralingen en dat dit deelplan in lijn is met de 

uitgangspunten die zijn besproken. Daarnaast is het plan op hoofdlijnen passend binnen de geldende 
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welstandsparagraaf. De commissie geeft de architect de volgende opmerkingen en aandachtspunten mee voor de 

verdere uitwerking van het plan: 

 

- De commissie is nog niet overtuigd van de verschijningsvorm van de grondgebonden woningen die grenzen 

aan het portiekgebouw. De architectonische vormgeving is te veel een kopie van het oorspronkelijke Kralingse 

woonhuis dan een hedendaagse interpretatie daarvan, met te veel stijlmiddelen waardoor de voorgevel te 

rigide oogt. 

- De souterrain-vensters ogen te klein en te repetitief, waarbij gevraagd wordt om deze met meer rijkdom en 

diversiteit vorm te geven en eventuele hekwerken daarin mee te ontwerpen. 

- Het groen op de gevels dient mee ontworpen te worden in de gevelarchitectuur. 

- De commissie doet de collegiale suggestie om de bomen op de Avenue niet te rigide in een lijn, maar los in de 

ruimte te plaatsen. 

- Het totaaloverzicht van de beeldbepalende gevelmaterialen en de detaillering van de gevels en daken is van 

nadere welstandstoetsing. 

 

Conclusie 
De commissie onthoudt zich van het geven van een advies vanwege de vraag van de architect om het plan als 

conceptaanvraag voor te bespreken. De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het voorgelegde deelplan 

en vraagt daarbij aandacht voor bovengenoemde opmerkingen. De uitgewerkte versie van de definitieve aanvraag 

wordt met belangstelling tegemoetgezien.  
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4.1b  Brugwachter 2, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving: Nieuw Kralingen deelplan C 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMV.21.12.00414 

 

Commissieleden Eilander en Roos trekken zich gedurende de planbespreking, de meningsvorming en de reactie 

naar de architect terug uit de commissie vanwege hun betrokkenheid bij 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 een uitgewerkt voorstel voor deelplan C binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen, 

in navolging van de reactie van de commissie uit het verslag van 10 november 2021. De aanvraag 

omgevingsvergunning betreft de woningen in de ring rondom de hofwoningen, die in een separate aanvraag zijn 

ingediend. De architect toont verder uitgewerkte impressies van alle woningen. Daarnaast zijn de uitgewerkte 

tekeningen, de detaillering en kleur- en materiaalstaten toegevoegd in de aanvraag omgevingsvergunning. 

Aangegeven wordt dat het ontwerp van de poort naar de hofwoningen nog in de maak is en separaat zal worden 

ingediend. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Algemene Gebiedscriteria voor het Nieuw Kralingse woonhuis  
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één of meerdere panden die samen een ontworpen eenheid vormen. 

Per ontwerpstijl varieert het maximaal toegestane aantal panden van een architectonische eenheid. Waar 

architectonische eenheden elkaar ontmoeten is er sprake van contrast.  

Verschijningsvorm  

- Aan elkaar grenzende architectonische eenheden verschillen duidelijk van elkaar door afwijkende lijnhoogten 

van ramen, dakranden en plinten.  

- Een architectonische eenheid wordt als eenheid leesbaar door samenhang in het gevelontwerp van elk 

bijbehorend pand.  

- Door verspringende dakranden binnen een architectonische eenheid ontstaat een bewogen silhouet.   

- Hoekpanden zijn overhoeks ontworpen.  

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (zoals een afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, 

zorgvuldig ontworpen erkers, dakkapellen en andere architectonische ‘versieringen’). 

- Vlakke straatgevels zijn niet toegestaan en daarom wordt plasticiteit toegepast. Bij elke stijl passend zijn 

criteria voor de plasticiteit gedefinieerd.  

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

verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, banden, kroonlijsten, gevelbeëindigingen etc.).  

- Gevelvlakken worden beëindigd door dakranden. Ontwerp, detaillering en materiaalgebruik zijn van 

hoogwaardige kwaliteit.  

- De woonverdiepingen van eengezinswoningen (begane grond of de bel étage) worden met een 

verdiepingshoogte van minimaal 3,20m in de vrije hoogte uitgevoerd. De extra hoogte valt in de gevel af te 

lezen. Van dit criterium kan incidenteel worden afgeweken indien de inzet van architectonische middelen leidt 

tot optisch voldoende plinthoogte.   

- Bij panden met een zijgevel loopt de plint de hoek om. Plinten wijken af van het middendeel.  

- Architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten.  

- Gevelopeningen naast of boven de voordeur zorgen voor daglichttoetreding in de hal. 
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- Overgangen privé - openbaar zijn in samenhang ontworpen met de architectonische eenheid.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. Dichte (bergings-

) gevels aan de straatzijde zijn ongewenst.  

- Privé stoepen zijn zorgvuldig ontworpen en verhard met hoogwaardig materiaal zoals klinker of natuursteen. 

- Diepe privé stoepen (tot maximaal 2m diep) worden gezien als verbreding van de openbare ruimte, en worden 

louter door stoepbanden of afwijkend materiaal aangeduid.  

- Voortuinen worden door een haag afgezoomd waarin een stevig hek is opgenomen; het hek op zichzelf is 

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd met toepassing van hoogwaardig materiaal.  

Materiaal, kleur en detaillering  

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

- Hoofdmateriaal is metselwerk in doffe aardetinten als rood-, bruin-, rood-, zalm-, graangeel-, wit-, lichtgrijs- en 

beige- tinten. 

- Voordeuren, deurbellen, brievenbussen en buitenverlichting zijn consequent in samenhang en in relatie tot 

gevelornamenten ontworpen.  

- Geen toepassing van structuurloos plaatmateriaal, open dilatatievoegen en simpele daktrimmen als 

dakrandbeëindiging. 

- Subtiele dakranden en subtiele plinten wijken in metselwerkverband en voegbehandeling af van het 

middendeel.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ornamentiek, per bouwstijl verschillend van aard, maakt onderdeel uit van elk gevelontwerp.  

- Per bouwstijl wordt een kleurenpalet voor de gevelmaterialen vastgelegd (denk aan kleuren van 

dakbedekking, metselwerk, voegen, kozijnen, deuren, plinten, hekwerken, ornamenten etc.).  

- Voegen worden niet ‘plat vol’ uitgevoerd en benadrukken de textuur van het metselwerk, bijvoorbeeld 

monolithische gevelvlakken, vlakken met horizontale lijnvoering, of vlakken met metselwerkpatronen. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Rotterdams Art Nouveau 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- De hoofdvorm van een architectonische eenheid bestaat uit een samenhangend geheel. De individualiteit van 

panden is ondergeschikt aan de hoofdvorm.  

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer, hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Voorgevels van architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten gemaakt met 

architectonische en / of artistieke middelen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- In beperkte mate is pleisterwerk als accent toegestaan. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Romantisch Kubisme 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf panden.  

Verschijningsvorm  

- Binnen een architectonische eenheid bevindt zich minimaal één duidelijk verticaal afwijkend element zoals 

schoorsteen, plastische kopbeëindiging en erker. 

- Binnen de samenhang van een architectonische eenheid zijn, ondanks een zekere maat van repetitie, 

individuele entrees duidelijk afleesbaar. 

- Gevels zijn plastisch vormgegeven door middel van in- en uitspringende geveldelen zoals erkers, balkons, 

loggia’s en pregnante dakranden.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een spel van horizontale / verticale elementen en accenten, waarbij 

horizontaliteit dominant is.   

- Ornamenten zijn sober en onderdeel van de architectonische samenhang. 
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- Entrees van panden zijn onderdeel van de plastische compositie op het niveau van een gevel. De entrees 

worden met architectonische middelen opgenomen in neggen, onder erkers en in uitsparingen in de gevel. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Accenten kunnen van hoogwaardig beton of natuursteen zijn gemaakt.   

 

Specifieke Gebiedscriteria - Hollandse Bouwstijl 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- In de architectonische eenheid zijn de individuele afleesbaar als onderdeel van de totale compositie. 

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Ramen, deuren en erkers zijn verticaal vormgegeven.  

- De gevelopbouw is consequent, raamindelingen vormen een ritmisch samenhangend geheel.  

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Ornamentiek wordt ingezet om de gevels niet vlak te laten eindigen en er textuur in aan te brengen. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Ornamenten zijn beperkt tot plastiek in het metselwerk, materiaalgebruik van de plint en / of profilering van de 

dakrand. 

 

Specifieke Gebiedscriteria – Dissonanten 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één tot vier panden. 

Verschijningsvorm  

- Dissonanten zijn uniek en worden niet herhaald. 

- Gevelbeëindigingen en dakranden zijn zorgvuldig ontworpen.  

- Dissonanten worden niet in een historiserende stijl ontworpen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detail en ornament zijn consequent onderdeel van de compositie.  

- Hoofdmaterialen voor de gevels zijn natuurlijk van aard. Natuurlijke materialen zijn onder andere hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton, metselwerk (geen kunststof of vezelplaat). 

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

stucgevels). 

 

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

nabespreking 
De commissie reageert positief op de ingediende aanvraag. De uitgewerkte beelden en de ingediende stukken zijn 

een zorgvuldige en consequente uitwerking van het eerder getoonde conceptvoorstel. De uitwerking van de poort 

wordt met belangstelling tegemoet gezien en blijft van nadere welstandstoetsing. De commissie geeft wel de 

volgende collegiale suggesties mee voor de verdere uitwerking van het plan: 

 

- De afscheidingen van de tuinen tegenover het bedrijventerrein ogen zeer kwetsbaar. Deze zouden robuuster 

vormgegeven kunnen worden in plaats van de toepassing van hagen. 

- Het blok met de piramidevorm die in de bocht is gesitueerd oogt nog wat vlak in de beelden, er kan 

onderzocht worden of er meer dieptewerking in deze gevel aangebracht kan worden. 

- De woningen op de hoek die het schoolgebouw genoemd worden mist de rijke detaillering zoals in de overige 

panden, wat in de verdere uitwerking nog toegevoegd kan worden. 

 

Daarnaast gaat de commissie graag in op de eerdere uitnodiging om alle beeldbepalende gevelmaterialen als 

totaaloverzicht te komen beoordelen. Om die reden verbindt zij de volgende voorwaarde aan het positieve 

welstandsadvies: 
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Positief onder voorwaarde dat minimaal zes weken voor de gevelopbouw de gevelmaterialen van de 

beeldbepalende planonderdelen als totaaloverzicht worden voorgelegd aan het secretariaat welstand. 

 

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

hierboven gestelde voorwaarde. De aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. Het 

advies aan het bestuur is daarom Positief onder Voorwaarde. 
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4.2  Gouvernestraat 12A, Centrum (2e commissiebespreking)   
 

Omschrijving:  Nieuwbouw 110 woningen, kinderdagverblijf en maatschappelijke functie 

Ontwerp:  Happel Cornelisse Verhoeven B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00084 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 23 februari 2022. De architect toont een nadere analyse van de straat, wat heeft geleid tot een 

asymmetrische volume opbouw van de kopgevel voor de vervangende nieuwbouw van het voormalige Odeon 

gebouw. De uitstraling die hierdoor ontstaat is een reflectie op de veelvormigheid, het diverse kleurenpalet en de 

accenten in de bestaande straatwand en relateert aan de bijzondere positie van het voormalige Odeon gebouw in 

de straat.  

 

Door de oriëntatie van het gebouw aan de straat, het park en de twee tussenstraten is er gekozen voor een alzijdig 

gevelontwerp met veel expressie op de kopgevels. De asymmetrische opbouw en het verschil in kleurgebruik 

tussen de langs- en kopgevels zijn de middelen die hiervoor worden ingezet. Het aantal muze gedichten tegen 

gevelvlakken in de Gouvernestraat is de inspiratie voor een gedicht tegen de kopgevel. Voor het verstevigen van 

de samenhang tussen de langs- en kopgevels wordt ieder zijvlak van in- en uitspringende geveldelen een 

combinatie van de twee voorgestelde kleuren metselwerk, die elkaar om en om afwisselen. De entree wordt 

begeleid door inspringende metselwerkpenanten in geglazuurd metselwerk met erboven de naam Odeon.  

 

Daarnaast wordt het gebouw weer in de rooilijn van de gevelwand geplaatst. De beoogde bankjes in de plint blijven 

onderdeel van de architectuur, maar nu conform de borstwering in geglazuurd metselwerk. In overleg met de 

gemeente zal een Delftse stoep worden aangelegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

hoofdmassa. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie is enthousiast over de aanpassingen aan het planvoorstel. Vooral de keuze voor een 

asymmetrische opbouw van de beide kopgevels geeft het gebouw een eigenzinnige uitstraling. Het verbindt zich 

hierdoor met de geschiedenis van de plek die zich kenmerkt als anarchistisch en onorthodox. Het gedicht tegen het 

gevelvlak van de kopgevel en het verschil in het kleurgebruik van het metselwerk tussen de langs- en kopgevels 

geven het gebouw extra zeggingskracht. Het is interessant dat in het kleurenspel van het metselwerk naar 

onderscheidt en samenhang binnen de architectonische eenheid wordt gezocht door bij ieder zijvlak van in- en 

uitspringende geveldelen de twee kleuren metselwerk per steen om en om te laten afwisselen. De commissie kijkt 

uit naar de uitwerking van het gewaardeerde ontwerpvoorstel en geeft de volgende aandachtspunten mee: 

 

- Gevraagd wordt om te tonen op welke wijze het hekwerk van metselwerk en staal aan de zijde van het plein 

en het park zich tot de overige hekwerken in het park en de directe omgeving verhoudt. De commissie geeft 

mee om deze in samenhang met de bestaande afscheidingen van het park te ontwerpen.  

- De commissie waardeert de aandacht die uitgaat naar een rijke, representatieve entree, door het kader van 

verspringend metselwerk rondom de entreepui en de naam van het gebouw tegen het kader. De commissie 

vindt echter dat de entreepui hier nog wat in tekort schiet. Voor de juiste grandeur mag de toegangsdeur iets 

royaler in maat en expressie worden.  

- De commissie ondersteunt het voorstel de postbussen uit het zicht te houden.  

 

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

opmerkingen die in een definitieve aanvraag beantwoord kunnen worden. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan, waar passend materiaalgebruik en een zorgvuldige 

detaillering deel van uitmaken. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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4.3  Nabij Stadionlaan 15, Feijenoord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Onderwijs en sportcluster Stadionpark 

Ontwerp:  BDG Architecten 

Dossier:  OMC.21.11.00034 (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 onderwijs- en sportgebouw binnen de 

gebiedsontwikkeling Stadionpark. Het gebouw kent een hoofdopzet van twee blokken die uit gestapelde volumes 

bestaan en in de bovenste laag met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat er een doorgang die met hekwerken 

kan worden afgesloten. Aansluitend aan de doorgang, aan de zijde van de aangrenzende groenstrook, is een met 

water omsloten landschap met hoogteverschillen en verschillende terrassen en pleinen mee ontworpen. De 

groenstrook ligt een aantal meter lager dan de straat aan de andere zijde van het gebouw.  

 

De onderste laag van het gebouw ligt half verdiept in het landschap en bevat de sportzalen, de sportkantine en het 

fietsparkeren. De sportzalen zijn vanaf de straat zichtbaar door gevelopeningen aan de bovenzijde en de kantine is 

door middel van een grote kuil in de stoep aan de straatzijde bereikbaar. De entrees van de onderwijsprogramma’s 

bevinden zich aan de doorgang tussen de gestapelde volumes. 

 

De gevels zijn opgebouwd uit metselwerk met een verschillende kleurtint en metselverband voor beide 

gebouwdelen. Het bouwdeel aan de westzijde krijgt een ritme van een vaste penantmaat en wisselende 

gevelopeningen, met horizontale gevelbanden. Het andere bouwdeel en de verbinding boven de doorgang hebben 

een gevelopzet van een variërend ritme door wisselende penantmaten, wisselende gevelopeningen en 

kleuraccenten en horizontale banden met uitkragende stenen. In de gevels van beide bouwdelen worden 

aluminium panelen met afbeeldingen opgenomen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- 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). 

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

vormgegeven.  

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

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

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

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 de hoofdopzet van twee gestapelde volumes in een landschap met 

hoogteverschillen en pleinen passend vindt op de locatie. Hoewel de welstandscriteria vragen om een compact 

volume zonder optelling van verschillende elementen kan de commissie instemmen met een hiervan afwijkende 

ruimtelijke inpassing, met de wetenschap dat het groengebied zal transformeren naar een meer stedelijke 

omgeving. De commissie is echter nog niet geheel overtuigd van de doorwerking van deze opzet, en geeft de 

volgende vragen en opmerkingen mee die zij graag ziet beantwoord en aangepast in de verdere uitwerking van het 

planvoorstel: 

 

- De bebouwing kent te veel twee verschillende gezichten. De parkzijde is erg landschappelijk terwijl de 

straatzijde recht en traditioneel is vormgegeven. Gevraagd wordt om de bebouwing vanaf alle zijden 

herkenbaar als een geheel te maken. 

- Door de expressieve vormgeving van het landschap en de bebouwing is de keuze voor verschillende tinten 

metselwerk en de aluminium panelen met afbeeldingen een te grote optelsom van verschillende kleuren en 

materialen. De opzet vraagt juist om een fraaie baksteenarchitectuur die voldoende kracht in zichzelf heeft. 

- De commissie is nog niet overtuigd van de ruimtelijke kwaliteit en de vormgeving van de brug tussen de twee 

gebouwen. Het volume oogt relatief dun en daarmee uit verhouding met de rest van de bebouwing. Daarnaast 

is de verblijfskwaliteit van de ruimte onder de brug zorgelijk in relatie tot het Nederlandse klimaat. 

- De blinde gevels in de plint zijn mogelijk maar moeten wel goed uitgewerkt worden, waarbij er een 

overtuigende aansluiting op het landschap ontstaat en onprettige ruimtes vermeden worden. 

- De entree naar de sportkantine is niet passend binnen de planopzet, waarbij juist het landschap gebruikt zou 

moeten worden om de hoogteverschillen op te lossen en de verschillende programma’s bereikbaar te maken. 

- De commissie maakt zich zorgen om de grote hoeveelheid elementen en verschillende hoeken in de 

landschappelijke opzet op de relatief kleine locatie. De commissie vraagt of dit landschap robuuster 

vormgegeven kan worden met oog op het intensieve gebruik van de grote hoeveelheid scholieren. Ook de 

waterpartijen en terrassen aan de parkzijde zijn zeer smal en daarmee onvoldoende krachtig vormgegeven. 

- De commissie vraagt of het landschap zelf meer gebruikt kan worden om de doorgang en de schoolpleinen 

afsluitbaar te maken, zodat er geen grote hekken geplaatst hoeven te 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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4.4  Zomerhofstraat 71, Noord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  ZOHO kavel 1 

Ontwerp:  Orange Architects 

Dossier:  OMC.21.08.00074 (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 ontwerp dat wordt gepresenteerd maakt deel uit van het Masterplan voor ZOHO dat is opgebouwd uit een 

stapeling van een LAB-, LAND- en STAD-laag. De LAB-laag vertegenwoordigt de bestaande wederopbouw 

architectuur van de plek en gaat over reuring en maakbare ruimtes, door hergebruik van de wederopbouw 

structuur en korrel. Daar waar hergebruik niet mogelijk is, is een analyse gemaakt van de bestaande gevelopbouw 

en welke onderdelen de variatie definiëren. Op de begane grond komt een mobiliteit hub met eromheen 

maakateliers, wonen, horeca, een huiskamer en kleinschalige commerciële functies. Op de verdieping komt een 

schil van appartementen met in het midden het parkeren en de bergingen.  

 

De bovenliggende LAND-laag is een nieuwe wereld van groen stedelijk wonen refererend aan de kwaliteit van de 

bebouwing langs de Noordsingel. Het krijgt een heemtuin die tot over de dakranden van de lablaag reikt met daarin 

twee orthogonaal opgebouwde metselwerk woonblokken. De woonblokken krijgen ieder een centrale ontsluiting via 

een vide of een opgetilde binnenplaats. De woningen aan de heemtuin krijgen een privétuin en de woningen 

erboven een balkon of een dakterras. Deze buitenruimtes maken deel uit van de hoofdvorm en er komen 

voorzieningen om het groen tot over de rand te laten groeien.  

 

Op de LAND-laag komt de STAD-laag die bestaat uit twee kleine torens die bijna zwevend het witte decor vormen 

van de onderliggende warme lagen. In het voorstel zijn de torens gelijk van kleur, maar verschillend van uiterlijk. 

Beide krijgen een open raster, waarbij de boog bij de één het thema is en de ander de grafiek van vloeren en 

verspringende verticale kolommen het beeld bepaalt. Hierachter liggen de buitenruimtes en komt in de tweede lijn 

de gevel. Deze wordt ingevuld met puien en verticaal gelede gevelbeplating. De privacyschermen tussen de 

onderlinge buitenruimtes worden een combinatie van staal en groen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen (er volgt een welstandsparagraaf) 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Inleiding toetsingskader 
Tijdens de vergadering wordt besloten het voorstel te toetsen aan de Uitgangspunten van Welstandstoetsing, 

omdat de gebiedsgerichte criteria voor Niet-planmatige uitbreidingen niet toereikend zijn voor dit 

ontwikkelingsgebied. Er is een welstandsparagraaf in voorbereiding die als toetsingskader de gebiedsgerichte 

criteria voor Niet-planmatige uitbreidingen op termijn zal vervangen. Omdat de welstandsparagraaf inhoudelijk al in 

een ver stadium van voorbereiding is, wordt de conceptversie zolang deze nog niet is vastgesteld, naast de 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing gelegd bij de beoordeling van de plannen uit het ontwikkelingsgebied 

ZOHO.  

 

Relevante criteria uit de uitgangspunten van welstandstoetsing 
1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied. 

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  
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Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij vanuit de Uitgangspunten van Welstandstoetsing op het voorstel reageert en 

tegelijk ook de nog niet vastgestelde, maar inhoudelijk vergevorderde welstandsparagraaf ernaast legt. Het 

planvoorstel dat onderdeel is van het Masterplan ZOHO dat bestaat uit een stapeling van een LAB-, LAND- en 

STAD-laag zal uiteindelijk in lijn moeten zijn met de welstandsparagraaf. Vanuit dat kader komt zij tot een aantal 

aandachtspunten, maar begint met te zeggen dat zij onder de indruk is van het ambitieuze planvoorstel wat zich 

markant aftekent als een stapeling van een LAB-, LAND- en STAD-laag.  

 

LAB-laag 

- De LAB-laag die de bestaande bedrijfspanden uit wederopbouwperiode representeert maakt de plek ZOHO 

uniek in de stad. Het is een plek van reuring en maakbare ruimtes dat zich ook aftekent in de 

wederopbouwarchitectuur, een veelal recalcitrante no-nonsense uitstraling alsof er steeds aan verbouwd is. 

Deze kenmerkende diversiteit aan invullingen gevat in een hoofddraagstructuur dreigt in het planvoorstel te 

veel een corporate uitstraling te krijgen, door de grote mate van herhaling, ordening, eenvormigheid en netheid 

van de puien. De commissie nodigt uit tot meer variatie, rauwheid en diversiteit in de types van openingen. Op 

die manier neemt niet alleen het verschil toe maar wordt de overgang tussen binnen en buiten fluïde en de 

relatie tussen beide verstevigd wat één van de kenmerken is van de bestaande bedrijfspanden. 

 

LAND-laag 

- De commissie geeft mee in de LAND-laag te zoeken naar de juiste mate van abstractie van het metselwerk 

om de zeggingskracht van de blokken te vergroten. 

- Voor optimaal gebruik van de groene heemtuin op het dek van de LAND doet de commissie de oproep om het 

publieke domein te vergroten en tevens een doorgaande route te ontwerpen. In het ontwerp lopen de paden 

dood en blijft er beperkt algemeen toegankelijk groen over door de uitgifte van privétuinen.  

 

STAD-laag 

- Voor de commissie is de werking van beide rasters, maar vooral het raster met de getoogde openingen op de 

kleine en grote schaal onduidelijk. Zij vraagt zich af wat er beoogd wordt en vindt dat er meer schaal aan 

gegeven mag worden, wat wellicht om meer of een andere inzet van materiaal vraagt. Daarnaast zijn de 

termen chique en stoer bij het raster met de getoogde openingen een contradictie. Vanuit het concept van het 

masterplan zou het radicaler kunnen door bijvoorbeeld chique en elegant of stoer en robuust te kiezen. Op 

basis van haar observaties vindt de commissie dat het raster nog een ontwerpslag nodig heeft en dat duidelijk 

moet worden waar het voor staat, bijvoorbeeld een voile of een traliewerk.  

- Hoewel de commissie ziet dat het de intentie is de privacyschermen onderdeel te laten worden van de 

architectuur vindt zij dit nog onvoldoende geslaagd.  

 

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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4.5  Rauwenhoffstraat 39, Delfshaven (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie naar woningen 

Ontwerp:  Vermeer Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.22.01.00093 (conceptaanvraag) (voorheen OMC.21.06.00024) 
 

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 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 9 februari 2022 

een aangepast voorstel voor het herbestemmen van de voormalige school aan de Rauwenhoffstraat. Het 

programma dat bestaat uit een maatschappelijke functie op de begane grond en appartementen op de 

verdiepingen is ten opzichte van voorgaand voorstel opnieuw ingepast en vanuit de bestaande structuur ingedeeld. 

Beide bestaande trappenhuizen en de bijbehorende wand- en vloerafwerking blijven behouden en worden ingezet 

als centrale ontsluiting. Op de begane grond blijft de gangstructuur intact, maar worden de vroegere klaslokalen 

verdeeld in kleinere vertrekken. De onderverdeling van de klaslokalen is afgestemd op de raampartijen in de 

gevelwand. Op de verdieping wordt voor meer diepte van de appartementen de gang versmald, maar blijft de 

structuur wel deels zichtbaar door de beoogde grote portalen in de bestaande langswanden. De eerder 

voorgestelde galerijontsluiting tegen de achtergevel komt hiermee te vervallen en laat de achtergevel vrij van 

ingrepen.  

 

De beoogde dakopbouwen aan weerszijden van de lagere, geknikte bouwvolumes van het schoolgebouw maken 

nog deel uit van het planvoorstel, maar zijn meer vanuit de gevelopzet van de school ontworpen. Het 

gevelmateriaal van de opbouwen wordt van houten verticale latten en afgedekt met een uitkragende daklijst die is 

geënt op die van de school. De opbouw op de gymzaal is komen te vervallen. Tegen deze gymzaal komt een 

houten fietsenberging die in vormentaal en materiaal is afgeleid van de voorgestelde opbouwen. Het voormalige 

schoolplein wordt een collectieve tuin en aan de voorzijde is er de wens om voor het inspringende bouwdeel van 

de school een groenzone aan te leggen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

- 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 is blij met de gemaakte stappen in het voorstel tot het herbestemmen van de school, met wonen op 

de verdieping en een maatschappelijke functie op de begane grond. In het aangepaste planvoorstel komt het 

schoolgebouw weer tot zijn recht doordat het vanuit het karakter en de structuur van het schoolgebouw wordt 

ontworpen. Het ontwerp is ingetogener van aard geworden en de beeldbepalende elementen in het interieur, zoals 

de aanwezige trappenhuizen en de bestaande vloer- en wandafwerking, worden opnieuw het pronkstuk van de 

ontsluiting. Het is ook positief dat de karakteristieke achtergevel en de gymzaal vrij blijven van ingrepen, dat de 

ramen in het souterrain weer terugkomen en de ruimte erachter weer wordt benut.  

 

De commissie vindt het aanvaardbaar dat de gang op de verdieping vanuit nieuw toekomstig gebruik wordt 

versmald. Door de inpandige wand niet volledig te verwijderen, en het toepassen van grote portalen blijft de 

gangstructuur toch herkenbaar. De commissie geeft als collegiaal advies mee de te maken scheidingswand tussen 

de gang en het appartement in uiterlijk af te laten wijken, zodat met name de gangstructuur blijft opvallen. De 

suggestie wordt gedaan om deze als een meubelstuk te bekleden. Een ander punt van advies is de trap naar de 

beoogde entresol in het appartement. Zij doet de oproep deze niet veel meer te laten zijn dan een ladder, 

aangezien de entresol geen volwaardige stahoogte krijgt.  

 

Hoewel de commissie de positie van de beoogde opbouwen voorstelbaar vindt, vindt zij deze nog steeds te 

dominant aanwezig. Zij is van mening dat ze meer terug moeten liggen om niet te interveniëren met de voorgevel. 

De eerder gedane oproep om deze in positie en uitstraling zo terughoudend mogelijk te houden blijft van kracht, 

zodat het bestaande gevelbeeld op de voorgrond blijft.  

 

De wens om voor het inspringende bouwdeel van de school een groenzone aan te leggen is interessant wanneer 

deze ook deel uit gaat maken van de school en anticipeert op de context. De commissie vraagt om dit samen met 

de gemeente vorm te geven. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen die in een definitieve aanvraag meegenomen kunnen worden. De commissie 

mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan, waar passend materiaalgebruik en een 

zorgvuldige detaillering deel van uitmaken. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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