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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 20 APRIL 2022 
 

 

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

 

 

4  PLANNEN 12:35 

 

4.1  K.P. van der Mandelelaan 130, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (20 min) 12:35 

 Omschrijving:  Brainpark: nieuwbouw woningen en commerciële ruimten met parkeergarage 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:   OMC.22.03.00030 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Delftseplein, Centrum (1e commissiebespreking) (25 min) 12:55 

 Omschrijving:  Treehouse: nieuwbouw woongebouw en andere gebouwfuncties en voorzieningen 

 Ontwerp:   PLP Architecture Netherlands B.V. & Zones Urbaines Sensibles B.V. 

 Dossier:   OMC.21.04.00088 (conceptaanvraag)  

 

4.3 Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (20 min)  13:20 

 Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

 Ontwerp:   HD Architecten & ECHO Urban Design 

 Dossier:   OMC.22.04.00039 

 

4.4  Witte de Withstraat 43 A, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

Omschrijving: Realisatie appartementengebouw met dakterras en hotel  

 Ontwerp:   Personal Architecture 

 Dossier:   OMC.22.02.00014 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (10 min) 

 

4.5  Lijnbaan 111, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:10 

 Omschrijving:  Wijzigen winkelpand 

 Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

 Dossier:   OMC.22.03.00100 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Heemraadssingel 334, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 14:30 

Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

Ontwerp:   MD2 

 Dossier:   OMC.21.11.00039 (conceptaanvraag) 

 

4.7  ’s-Gravendijkwal 28, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

 Omschrijving:  Herontwikkeling naar wonen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00090 (conceptaanvraag)  
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4.8  Noorderkanaalweg 20, Noord (2e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (15 min) 15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw botenloods roeivereniging Skadi 

 Ontwerp:   Heida Matsumoto Architecten 

 Dossier:   OMC.22.01.00083 (conceptaanvraag)  

 

4.9  Noordmolenwerf 1, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 15:15 

 Omschrijving:  Herbestemming van doopsgezinde kerk naar muziekschool 

 Ontwerp:   Powerhouse Company B.V. 

 Dossier:   OMC.22.04.00029 (conceptaanvraag) 
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4.1  K.P. van der Mandelelaan 130, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Brainpark: Nieuwbouw woningen en commerciële ruimten met parkeergarage 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMC.22.03.00030 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een woongebouw binnen de kantorenlocatie 

Brainpark die op korte termijn zal worden getransformeerd naar een woongebied. Het kavel bevindt zich aan de 

zuidrand van het kantorengebied aan de A16 en grenst aan de toekomstige groene parkzone door het gebied. Het 

programma bestaat uit een groot aantal kleine woningen, en commerciële en collectieve functies in de plint en op 

het dak. Het parkeren wordt in de kelder opgelost en is bereikbaar via een hellingbaan buiten het gebouw. 

 

Het gebouw heeft een massaopbouw van drie volumes die in een haakvorm in elkaar geschoven zijn, met het 

hoogste volume in het midden aan de parkzone. Op één van de lagere volumes is een paviljoen aangebracht die 

terug ligt ten opzichte van de gevels waardoor een terras rondom ontstaat. De gevels krijgen per bouwdeel een in 

maat afwijkende gridstructuur van een aluminium composiet beplating, met een invulling van koperkleurige 

aluminium roosters en raamopeningen met donkergrijze kozijnen. Op de kopgevels is groen aangebracht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel, in afwachting van de welstandsparagraaf voor het te 

transformeren kantorengebied Brainpark, voorlopig wordt getoetst aan de Uitgangspunten van 

Welstandstoelichting en het door de gemeente opgestelde Concept Masterplan.  

 

Relevante criteria 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 20 en 21): 

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.  

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het bouwplan voorlopig aan de Uitgangspunten van Welstandstoetsing en het Concept 

Masterplan voor Brainpark getoetst wordt, maar doet de oproep aan de aanvrager en de gemeente om voor het 

indienen van een definitieve aanvraag de welstandsparagraaf vast te stellen zodat deze als toetsingskader kan 

gaan gelden voor het bouwplan.  

 

De commissie is nog niet overtuigd van zowel de stedenbouwkundige als de architectonische opzet van het 

planvoorstel. De eerdere bij de commissie getoonde bouwplannen in het te transformeren kantorengebied gaven 

een hoog ambitieniveau weer, die de toon hebben gezet voor de verdere initiatieven binnen het 

ontwikkelingsgebied. De commissie geeft de volgende vragen en opmerkingen mee die zij graag beantwoord ziet 

in de verdere uitwerking van het planvoorstel: 
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- Het gebouw heeft te weinig de uitstraling van een woongebouw. Gevraagd wordt om meer levendigheid en 

een menselijke schaal aan te brengen, wat met name geldt voor de onderzijde en de gevels aan het park.  

- Qua massaopbouw is gekozen om het hoge volume aan de parkzijde te situeren, wat onlogisch is in relatie tot 

schaduwwerking, windval en het creëren van een geluidsbuffer naar de snelweg. Daarnaast wringt de positie 

van de bouwvolumes op de locatie, waar te weinig ruimte wordt gelaten en er direct aan de straat wordt 

gebouwd. 

- De commissie mist de component duurzaamheid in de opzet van het plan, waaronder het hergebruik van 

materialen van het te slopen gebouw, omgang met watersystemen en natuur inclusief bouwen. 

- De materialisering van de toren is nog niet overtuigend. Met name in de plint wordt gevraagd om 

hoogwaardiger materiaal, met een gevoel van aanraakbaarheid en passend bij een woonuitstraling. 

 

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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4.2  Delftseplein, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Treehouse: nieuwbouw woongebouw en andere gebouwfuncties en voorzieningen 

Ontwerp:  PLP Architecture Netherlands B.V. & Zones Urbaines Sensibles B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00088 (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 architecten presenteren het voorstel voor de nieuwbouw van een toren naast het stationsgebouw en de 

inrichting van omliggende terrein. Het gebouw wordt ingevuld met een gemixt programma in de plint, kantoren in 

het middendeel en appartementen in de bovenbouw. Het volume bestaat uit een basement dat aftrapt naar de 

bovenbouw. Ook in de top trapt het gebouw af zodat er terrassen voor de bovenste appartementen ontstaan. Aan 

beide zijden van het gebouw worden trappen met terrassen geplaatst, die in het gebouw doorlopen. Deze 

trappartijen krijgen horeca op het bovenste terras en kunnen ’s-nachts worden afgesloten met hekwerken. 

 

De gevels hebben een opbouw van verdiepingshoge glazen puien en horizontale houten gevelbanden. Ter plaatse 

van de buitenruimtes en bloembakken komen de gevelbanden naar buiten, waarbij de balkons van een glazen 

balustrade worden voorzien. De gevel aan het spoor wordt geheel vlak vormgegeven. De trappartijen in de plint 

worden voorgesteld in natuursteen wat in kleur aansluit op de materialisering van het stationsplein. Het gebouw 

krijgt de hoofdentree en een grote luifel aan het Delftseplein. De top van het gebouw heeft een grote, zichtbare 

glazenwasinstallatie. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Rotterdam Central District) 

 

Relevante criteria Rotterdam Central District 
- Voor het Rotterdam Central District geldt een hoog ambitieniveau dat in het ontwerp tot uitdrukking moet 

komen. Voor het gebied geldt een ‘bijzonder welstandsniveau’. 

- Om de Mixone te realiseren dienen de gebouwen in nauwe samenhang met de openbare ruimte ontworpen te 

zijn. Voor een goede beoordeling van de bouwplannen door de Commissie van Welstand en Monumenten 

moet bij een bouwaanvraag een inrichtingsplan van de aangrenzende openbare ruimte worden ingediend. 

- Zowel de verschijning van het individuele gebouw als de samenhang met de bestaande gebouwen is van 

waarde. Samen vormen de gebouwen een ensemble, in plaats van een reeks van geïsoleerde architectonische 

hoogstandjes. 

- De gevels van de gebouwen in het Rotterdam Central District dienen te worden opgebouwd uit een plint, een 

middendeel en een top. 

Vanaf afstand zijn de gebouwen in het Rotterdam Central District als groep binnen de skyline van de stad te 

herkennen. Van nabij worden de details van de afzonderlijke gebouwen zichtbaar waarbij richtlijnen voor 

geometrie en gevel voor samenhang zorgen. Gebouwen die zich op een overdreven manier onderscheiden, en 

daardoor niet in het geheel passen zijn ongewenst. 

De architectuur van de nieuwbouw is aansprekend, levendig en uitnodigend, maar ook beheerst en 

representatief. De opbouw van de gevel van het gebouw in zijn geheel is ingetogen. De gewenste kwaliteit en 

uitstraling ontstaan door de subtiele combinatie van de ontwerpen voor de plint, het middendeel en de top van 

het gebouw - en door de detaillering van de gevels (zie: Criteria voor een levendige gevel). 

- Verbouwingen van bestaande gebouwen worden getoetst aan de criteria in de Koepelnota. De toetsingscriteria 

voor aanpassingen op bestaande plinten staan in deze welstandsparagraaf. 
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Relevante criteria plint 
De plint is het gebouwdeel tussen maaiveld en onderkant luifel. 

- De plint levert een waardevolle bijdrage aan de levendigheid op straat en zet de openbare ruimte in het 

gebouw door. 

- Eventuele beveiligingsconstructies zijn van het type juweliershek/schaarhek en hebben een open constructie. 

Het hek wordt van buitenaf gezien achter het glas geplaatst. Het is verplicht deze zo te plaatsen dat er tussen 

gevel en beveiliging ruimte overblijft. 

Ontwikkellocatie – Mixone plint 

- Parcellering van de plint gevel is niet toegestaan. Dit voorkomt fragmentatie. De plint is ontworpen als één 

herkenbaar geheel. 

- Niet-transparante delen in de Mixone worden geaccepteerd, indien aangetoond wordt dat deze gesloten delen 

onmisbaar zijn en niet elders ondergebracht kunnen worden. Utilitaire ruimtes, laad- en losruimtes, (toegangen 

tot) parkeergarages en dergelijke worden in zij- en achtergevels geplaatst. 

- Met uitzondering van deze niet-transparante delen moet de plintgevel voor minimaal 80% worden uitgevoerd in 

doorzichtglas (= glas met een lage reflectiefactor, maximaal 16%). 

- De plint wordt over maximale diepte gebruikt voor publiek toegankelijke of van buitenaf zichtbare functies. Met 

andere woorden: de ruimtes achter de gevel zijn veel meer dan ondiepe etalages. 

- Afschermen van de gevel is niet toegestaan, ook niet tijdelijk bij leegstand. 

- Te openen delen en doorgangen zijn vereist. Bij voorkeur worden hiervoor schuif- of taatsdeuren gebruikt. 

Deze laten de overgang tussen straat en interieur vervagen en nodigen uit tot in- en uitlopen. 

- De detaillering van de plint is verfijnd (elegant, stijlvol, smaakvol), maar voldoende robuust om intensief gebruik 

aan te kunnen.  

- De verlichting van het interieur van de plint draagt in de avonduren bij aan de sfeer op straat. 

- Beveiligingsconstructies, indien gewenst, zijn van het type juweliershek/schaarhek. Het hek wordt van buitenaf 

gezien achter het glas geplaatst. Een ligging naar achteren, die ruimte laat tussen gevel en beveiliging, is 

verplicht. 

Ontwikkellocatie – overige gevels 

Overige gevels van de nieuwbouw. 

- Achter deze gevels mogen zich utilitaire ruimtes bevinden, zoals laad- en losruimtes, de (toegangen tot de) 

parkeergarages, container- en installatieruimtes. 

- Deze plinten zijn zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd. In materiaalgebruik en detaillering sluiten ze aan 

bij de rest van de plint. Ten aanzien van transparantie gelden geen aanvullende eisen. 

Luifels 

De nieuwe gebouwen op de te ontwikkelen kavels aan de Conradstraat en aan het Delftseplein worden uitgevoerd 

met een grote luifel aan de straatzijde. De luifel is een belangrijk middel om het RCD als ensemble te verbinden. 

Luifels dienen dan ook te voldoen aan vastgestelde afmetingen en beeldkenmerken die deze eenheid 

ondersteunen. 

- Ook de bovenkant van de luifel is op doordachte wijze ontworpen, aangezien gebruikers van omringende 

gebouwen erop uitkijken. De onderzijde van de luifel is vlak en egaal van • materiaal en kleur en fungeert bij 

duisternis in haar geheel als verlichtingsarmatuur. Dit wil zeggen dat de verlichtingselementen in de luifel zijn 

opgenomen en door het plafondvlak van de luifel de straat verlichten. 

- De verlichting in de luifel wordt afgestemd met het totale lichtplan voor de openbare ruimte in het Rotterdam 

Central District. 

 

Relevante criteria bovenbouw 
Criteria voor een levendige gevel 

Voor het ontwerpen van levendige gevels zijn ingrediënten als materiaal, reliëf, reflectie, ritme en verlichting 

voorhanden. De middelen kunnen uiteraard in combinaties voorkomen - niet alle middelen hoeven tegelijkertijd te 

worden toegepast. Door te werken met combinaties kan een gevelbeeld ontstaan met krachtige en/of subtiele 

variaties. 
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Relevante criteria levendige gevel 
De levendige gevel is een gevel: 

- die van verschillende afstanden verschillend ervaren wordt, zodat bij nadering nieuwe details en/of textuur 

zichtbaar worden (door de detaillering van de gevel/de constructie, door reliëf en/of tekening in het materiaal),  

- die een goed zicht toelaat op de activiteiten achter de gevel. Er zijn voldoende gevelopeningen van voldoende 

grote afmetingen. Het gebruikte glas is niet sterk spiegelend (max. 16%) of sterk gekleurd, 

- die bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende zonnestanden een variatie in beeld te zien 

geeft. 

 

Relevante criteria top 
Regels ten aanzien van de top gelden voor gebouwen met een bouwhoogte groter of gelijk aan 70m. 

- Deze bovenste verdieping(en) wordt/worden op een bijzondere manier gebruikt, hetzij door een speciale 

functie, hetzij door afwijkende maatvoering, waardoor de verdieping(en) een bijzondere kwaliteit of status 

krijgt/krijgen. 

- De top is vanaf grote afstand, in de skyline, herkenbaar. 

- Het principe van ingetogen geometrie wordt gerespecteerd. 

- Utilitaire elementen (zoals installatieruimtes, liftopbouwen etc.) worden opgenomen in het ontwerp en mogen 

silhouet en uitstraling van gebouw en skyline niet nadelig beïnvloeden. 

- De nieuwe gebouwen krijgen een gebouwbeëindiging waarin ideeën over het karakter van het gebouw en de 

skyline bepalend zijn, niet de toevallige vorm van de technische ruimten. 

 

Relevante criteria daken 
- De in het gebied aanwezige hoogbouw maakt dat veel bewoners/ werknemers/ bezoekers uitzicht zullen 

hebben op de daken in het gebied. De daken moeten daarom behandeld worden als vijfde gevel. De daken 

krijgen dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels. 

- Vrijstaande utilitaire elementen (zoals installatieruimtes, liftopbouwen etc.) op het dak zijn ongewenst en niet 

bepalend voor silhouet en uitstraling van gebouw en skyline. 

 

Relevante criteria materialen 
- Het gebruik van materialen en technieken is ‘state-of-the-art’: eigentijdse, duurzame technieken en materialen. 

Duurzaam te onderhouden en tot in lengte der dagen vervangbaar. 

- Materiaal- en kleurgebruik dienen het lichtniveau op straat ten goede te komen. De combinatie van donkere 

tinten en hoge gevels aan de openbare ruimte moet vermeden worden. 

 

Relevante criteria kunst 
- Kunstzinnige elementen in het Rotterdam Central District zijn duurzaam en stralen luxe en robuustheid uit. De 

elementen dienen te passen binnen het open straatbeeld. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het bouwinitiatief een ambitieus project betreft die een mooie bijdrage aan de stad en 

het stationsgebied kan geven. De hoofdopzet van de gevels, die vanaf een afstand van glas en van dichtbij van 

hout ogen, is passend op de locatie. De commissie heeft echter wel de volgende opmerkingen op de vormgeving 

van de toren en de buitenruimte, die zij graag verwerkt ziet in de verdere uitwerking van het planvoorstel:  

 

- De noordgevel is te vlak vormgegeven ten opzichte van de overige gevels. Gevraagd wordt om een alzijdig 

gebouw te ontwerpen met gelijkwaardige gevels rondom. 

- De afronding aan de bovenzijde van het gebouw is nog niet overtuigend. De combinatie van de vertrapte top 

en de zichtbare glazenwasinstallatie oogt rommelig. Deze is niet in lijn met de verdere vormgeving van de 

toren en dient beter te worden geïntegreerd met het geheel. 

- De commissie ziet graag een nadere toelichting op het gebruik van hout en op welke wijze dit zal worden 

onderhouden. Het hout in de gevel is een grote drager van het gebouw. Daarbij is een zorgvuldige uitwerking, 

die ervoor zorgt dat het gebouw in de tijd niet lelijk zal verouderen, van groot belang. 

- Op de verbeeldingen loopt het hout door naar binnen. Gevraagd wordt dit detail verder vorm te geven. 
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- De uitwerking en het functioneren van de twee trappartijen met terrassen in de plint zal in een volgende 

bespreking nader bewezen moeten worden. De commissie maakt zich zorgen over de hoeveelheid wind ter 

plaatse van de terrassen en schaduw op deze plekken. Deze plekken bestaan voornamelijk bij de gratie van 

een goed functionerende horeca maar zullen ook zonder horeca goed moeten kunnen functioneren. De 

eventuele hekwerken zullen passend mee-ontworpen moeten worden.  

- De volledige beganegrondgevel aan het Delftseplein kent maar één entree, terwijl de criteria vragen om een 

doordringbaar gebouw met meer te openen delen. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architecten 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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4.3  Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

Ontwerp:  HD Architecten & ECHO Urban Design 

Dossier:  OMC.22.04.00039 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.08.00016) 

 

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 en verder uitgewerkte plan 
De architecten presenteren een verder uitgewerkt voorstel voor de herontwikkeling van de sportlocatie tot een 

woningbouwlocatie. De stedenbouwkundige opzet is aangepast, waarbij er een los rechthoekig blok op iedere zijde 

van het verhoogde maaiveld wordt geplaatst. Het dek wordt ingericht met een collectief-private tuin die qua 

inrichting moet refereren aan de jaren ’60 buitenruimtes. Voor de aansluiting van het verhoogde dek worden 

verschillende opties getoond. De uitwerking hiervan is nog afhankelijk van de inrichting en transformatie van het 

naastgelegen sportterrein. 

 

De architect gaat dieper in op de entrees van het auto- en fietsparkeren en de hoofdentrees van de 

appartementenblokken, waarbij het meest centraal op het dek gelegen blok via een ander blok wordt ontsloten. 

Aan de oost- en westzijde zijn trappen naar het dek gesitueerd die met een hek kunnen worden afgesloten. De 

beganegrondwoningen aan de Koningslaan krijgen een entree aan de straat en een Delftse stoep, aan de Sportas 

en de Folkert Elsingastraat worden voortuinen voorgesteld. De blokken aan de straat hebben een tweelaagse plint 

en een gevelindeling die wordt gekenmerkt door een horizontale geleding en buitenruimtes. Het op het dek 

gelegen blok heeft meer een rasterverdeling waarin de buitenruimtes zijn opgenomen. Tenslotte wordt een 

kwaliteitskader voor de verdere architectonische uitwerking getoond, waarbij het uitgangspunt is dat de blokken 

een ensemble gaan vormen met kleine verschillen per bouwdeel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
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- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij alleen op hoofdlijnen zal reageren aangezien het voorstel nog relatief conceptmatig 

is en de vormgeving van de architectuur en de openbare ruimte nog onduidelijk zijn. De aangepaste massa-

opbouw van heldere blokken op een verhoogd maaiveld is in lijn met de karakteristieken van de stempel- en 

strokenopbouw van de wijk. Ook de opzet met grote woningen aan de straat en een open blok richting het 

sportveld is goed passend. De commissie doet de suggestie om de kleinere woningen in het bouwplan zoals de 

rug-aan-rug woningen zo te ontwerpen dat deze in een later stadium samengevoegd kunnen worden. Daarnaast 

vraagt zij om de kwaliteit van de voortuinen te bewijzen in relatie tot de bezonning en het profiel van de 

verschillende straten. 

 

De schetsmatige inrichting van het dek is nog niet in lijn met de beelden die de referenties tonen. Met betrekking tot 

de overgang naar het park vraagt de commissie om deze geleidelijk en zonder harde wanden te ontwerpen, en om 

rust en eenvoud aan te brengen in plaats van een opeenstapeling van verschillende ideeën. De commissie geeft 

aan dat de combinatie van de opzet van het plan en het getoonde kwaliteitskader overtuigend is, waarbij het zeer 

wenselijk is dat de wisselwerking tussen beide architecten bij de uitwerking van het bouwplan intact blijft. 

 

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

bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een 

uitgewerkt plan. In de nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een 

zorgvuldige detaillering.   
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4.4  Witte de Withstraat 43A, Centrum (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Realisatie appartementengebouw met dakterras en hotel 

Ontwerp:  Personal Architecture 

Dossier:  OMC.22.02.00014 (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 bouwblok op een leegstaand kavel aan de 

Kromme Elleboog en de transformatie van het naastgelegen pand en twee panden aan de Witte de Withstraat. De 

blokken worden ingevuld met een combinatie van woningen en een hotel met een gezamenlijk dakterras, horeca in 

de plint aan de Witte de Withstraat en een commerciële ruimte en de hotellobby in de plint aan de Kromme 

Elleboog. Tussen de blokken is een kleine patio gesitueerd die groen wordt ingericht. 

 

Het nieuw te bouwen blok kent een gevelopzet in metselwerk, waarbij de kleur in de plint afwijkt en wordt voorzien 

van grote glazen puien. Het middendeel krijgt verticale gevelopeningen, erkers die zijn voorzien van Franse 

balkons en een kunstuiting over de volledige hoogte van dit geveldeel. Op het dak staat een terugliggend volume 

waarin de installaties en de toegang naar het dakterras zijn verwerkt. Het aangrenzende pand krijgt een nieuwe 

plint met een glazen pui. Aan de Witte de Withstraat worden de bestaande gevels in ere hersteld en wordt één van 

de puien vervangen voor een nieuwe pui die in vormgeving aansluit op de bestaande aangrenzende pui. 

 

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. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  
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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. 

- Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk conform het 

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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 de bestaande materialen (vooral baksteen en hout) van de 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het een bijzondere opgave betreft op een locatie die door de gemeente als Klein Maar 

Fijn locatie is aangewezen. Het getoonde voorstel sluit nog niet helemaal aan bij de uitgangspunten voor deze 

plek. Het nieuwbouw deel moet niet worden opgevat als een overgangsblok naar de achterliggende 

parkeergarage, maar zou meer onderdeel moeten worden van de aangrenzende historische panden en de panden 

aan de Witte de Withstraat.  

 

Hierin wordt gevraagd om de nieuwbouw in volume aan te laten sluiten, maar ook om meer ambitie te leggen in de 

detaillering van de gevels. Het nieuwbouwdeel oogt een laag te hoog doordat de dakrand niet aansluit op de 

naastgelegen dakrand. Daarnaast mist de bebouwing een duidelijke bekroning, zijn de erkers erg hard 

vormgegeven en hebben de nieuwe puien aan de Witte de Withstraat en de Kromme Elleboog te weinig 

verwantschap. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architecten 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  Lijnbaan 111, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Wijzigen winkelpand 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OMC.22.03.00100 (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 plan voor de verbouwing van het winkelpand op de hoek van het Lijnbaanplein en stelt 

voor om het pand van een nieuwe gevel te voorzien door zowel de kop- als de pleingevel volledig van glas te 

voorzien. Op de verdieping komt op een meter achter het glas een wand met een sfeerafbeelding van de 

sportwinkel. Het planvoorstel is vooral schetsmatig en bedoeld om als principe aan de commissie voor te leggen. 

 

Het planvoorstel breekt hiermee met het eenduidige karakter van de gevelwanden dat is ontstaan na een 

verbouwing in 1997 waarbij een nieuw volume voor de bestaande gevels rondom het plein gebouwd is geplaatst. 

De architect ziet in de verbouwing van het winkelpand de kans om de gevels van het betreffende pand weer te 

openen en de later aangebrachte eenduidigheid in gevelwanden niet voort te zetten, maar te kiezen voor het 

verschil.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria Centrumgebied - Centrummix  
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 

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

- 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.  

- 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.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

- 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 het loslaten van de gelijke gevelwanden rondom het plein mogelijk vindt wanneer in 

de gevelopzet wel de connectie wordt gemaakt met het idioom van de Lijnbaan en ook rust en samenhang ontstaat 

in de totale compositie van de pleinwand. De commissie constateert dat het huidige planvoorstel nog niet die 

connectie maakt. Het voorstel toont een te generiek glazen gebouw dat zich onvoldoende rekenschap geeft van de 

plek. De commissie vraagt om het kenmerkende lijnenspel van de Lijnbaan en het onderscheid tussen de begane 

grond en de verdieping terug te laten komen in het ontwerpvoorstel. 

 

De commissie plaatst daarnaast vraagtekens bij de beoogde wand achter het glas. Zij ziet geen meerwaarde in 

glas wanneer het wordt dichtgezet met een sfeerafbeelding die vlak achter het glas wordt geplaatst en daardoor de 

gehele verdieping afsluit van zijn omgeving. 

 

Conclusie  
De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag in een 

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

het nu voorliggende plan zal geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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4.6  Heemraadssingel 334, Delfshaven (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

Ontwerp:  MD2 

Dossier:  OMC.21.11.00039 (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 naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van de commissie van 12 januari 2022 

de aanpassingen aan het voorstel voor de uitbreiding van een hoekpand aan de Heemraadssingel. De uitbreiding 

betreft een op- en uitbouw dat uit één volume bestaat en aan beide straatzijden terug ligt ten opzichte van het 

bestaande historische pand. De gevelindeling die wordt bepaald door grote en kleine openingen die elkaar 

afwisselen is op hoofdlijnen ongewijzigd. Het verschil is dat een de kozijnen in hoogte en qua positionering in het 

gevelvlak zijn afgestemd op de gevelopeningen of de vensterindeling van het bestaande pand.  

 

Als gevelmateriaal wordt nog altijd uitgegaan van een cementgebonden pleisterwerk met een horizontale ribbel, 

maar de kleur van de pleisterlaag en de vormgeving van de horizontale belijning zijn verder onderzocht. De 

uitkomst is extra negge in de horizontale belijning om de vervuiling te sturen en de overweging om de pleisterlaag 

in kleur te laten aansluiten bij het metselwerk van het bestaande pand. De kozijnen en de dakrand in de beoogde 

uitbreiding blijven van aluminium in een goudkleur. De nieuwe deuren in de bestaande tuinmuur zijn gewijzigd naar 

hout en klassiek kleurgebruik. Naar aanleiding van de vraag om in het souterrain een programma te organiseren 

wat ook levendigheid aan de straat geeft wordt voorgesteld om hier een werkruimte van te maken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel - Mathenesserlaan) 

 

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.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  
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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). 

- 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 merkt op dat het planvoorstel weinig is veranderd ondanks de opmerkingen van de commissie uit 

het verslag van 12 januari 2022. Vooral de gevel opzet is onvoldoende gewijzigd om de commissie te overtuigen 

van een juiste samenhang tussen bestaand en nieuw. Hoewel er waardering is voor de gevelanalyse van het 

historische pand blijft zij van mening dat nog niet de juiste vertaalslag is gemaakt naar de gevelopzet van de 

uitbreiding. Het is de ongebruikelijke breedte en proporties van de kozijnen die een te groot verschil geven, 

waardoor er te weinig samenhang tussen bestaand en nieuw ontstaat. Dit geldt zowel voor de kozijnen in de 

langsgevel als die van de opbouw naar de Heemraadssingel.  

 

Het voorstel om de voeg in de pleisterlaag te verdiepen en mogelijke vervuiling van de voorgestelde 

cementgebonden pleisterlaag te sturen is niet overtuigend. De commissie vindt dat het referentiebeeld op pagina 

17 uit de voorgaande presentatie een beter antwoord geeft op het sturen van de vervuiling die door 

weersinvloeden zal ontstaan. De kleurenstudie van de pleisterlaag toont aan dat het toepassen van een kleur die 

dichtbij de kleur van het metselwerk ligt, niet de juiste weg is. De commissie geeft ten slotte mee dat de 

zonnepanelen uit het zich moeten blijven en vraagt daarom de dakrand te verhogen. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen, en 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.  

  



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 

 

 
17 

 

4.7  ’s-Gravendijkwal 28, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herontwikkeling naar wonen 

Ontwerp:  Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00090 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 opmerking van de commissie uit het verslag van 9 maart 2022, 

een aangepast plan voor de transformatie van het bestaande jaren ’70 kantoorgebouw naar wonen. In 

tegenstelling tot voorgaand plan wordt voorgesteld om de gevelopeningen aan de ’s-Gravendijkwal minder te 

vergroten en de bestaande accenten en de betonnen balkonbalustrades te behouden. De dakopbouw wordt 

minder opvallend door de kleur van het metaal te wijzigen naar een gedekte tint en de dakterrassen op de vijfde 

verdieping te voorzien van een glazen balustrade.  

 

De te maken woningen op het achterterrein hebben een afgeschuinde tweede laag gekregen om meer daglicht in 

de collectieve binnentuin te krijgen. De kleur van de metalen gevelbekleding is gewijzigd naar een gedekte tint. 

Tussen de tweelaagse woningen en het voormalig kantoorgebouw ontstaat een binnengebied waar een groene 

collectieve binnentuin van wordt gemaakt.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria  
Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie vindt dat er positieve stappen zijn gemaakt in de transformatie van dit gebouw naar een 

woongebouw. De karakteristieken van dit opvallende jaren ‘70 kantoorgebouw met een duidelijk eigen karakter aan 

de ’s-Gravendijkwal zijn goed opgepakt in het herziene gevelontwerp. Een goed voorbeeld hiervan is het behoud 

van de betonnen balustrades en de verticale articulatie in het metselwerk en de witte kozijnen. De commissie is 

ook positief over de verrijking van de entree aan de ’s-Gravendijkwal. Het leidt tot meer allure richting de straat. 

Ook de gedekte kleur voor de dakopbouw en een subtielere afscheiding van de dakterrassen zijn een belangrijke 

verbetering. De opbouw springt hierdoor minder in het oog.  

 

Tenslotte doet de commissie een oproep om het gevelmateriaal voor de tweelaagse bebouwing op het 

binnenterrein beter te laten aansluiten bij het programma wonen en de toekomstige witte achtergevel van het 

hoofdgebouw. De donkere kleur van de nieuwbouw doet het wit keimen van de bestaande achtergevel ter behoeve 

van meer licht in het hof weer teniet. Zij doet de suggestie tot een keramisch materiaal of hout in een lichtere kleur. 

 

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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4.8 Noorderkanaalweg 20, Noord (gemeentelijk monument) (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw botenloods roeivereniging Skadi 

Ontwerp:  Heida Matsumoto Architecten 

Dossier:  OMC.22.01.00083 (conceptaanvraag) (voorheen conceptaanvraag OLO 3784489) 

 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 

onder b) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 

Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het ontwerpvoorstel voor een vrijstaande botenloods. De loods maakt deel uit van de 

renovatie en uitbreiding voor het clubgebouw (clubhuis en botenloodsen) van de roeivereniging Skadi aan het 

Noorderkanaal. In het totale planvoorstel wordt het clubhuis van het clubgebouw dat een gemeentelijk monument 

is in gebruik en hoofdopzet grotendeels teruggebracht naar het oorspronkelijk ontwerp. De bijeenkomstruimtes en 

kantine komen weer in de bovenbouw van het clubhuis en het linker bordes en de loggia worden weer 

teruggebracht. Het bestaande clubgebouw maakt geen deel uit van deze aanvraag. 

 

De nieuwe botenloods komt vanaf het water gezien rechts van het clubgebouw en wordt van verticale houten delen 

en krijgt een kap die in hoofdopzet is afgeleid van het clubhuis. Ter voorkoming van graffiti komt aan de achterzijde 

een groene haag. 
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (De Ruit) 

 

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. 

- Aan- en uitbouwen 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.  

- 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. 

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
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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 begane grondgevel 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 reageert positief op het ontwerpvoorstel voor de botenloods en kijkt met belangstelling uit naar het 

renovatievoorstel voor het monument dat zij later krijgt voorgelegd. Zij geeft richting de verdere uitwerking van de 

botenloods mee het tot in detail goed door te ontwerpen. Een voorbeeld is de hemelwaterafvoer die met een 

botenloods aan het water een bijzonder element kan worden.  

 

Daarnaast is het van belang om de keuze voor een overstek van het dak in relatie tot de veroudering van het hout 

goed uit te werken. Wanneer er gekozen wordt voor onbehandeld hout en een overstek van het dak zal de loods 

niet egaal vergrijzen. Wanneer er overstekken gewenst zijn zal het hout behandeld moeten worden. De commissie 

vraagt om die reden een keuze tussen behandeld en onbehandeld hout te maken en in beide gevallen in de 

detaillering rekening te houden met een evenwichtige vergrijzing. 

 

Tot slot stelt de commissie de vraag of een haag nodig is om de kans op graffiti tegen de achtergevel van de te 

maken botenloods tegen te gaan.  

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag. Een verder uitgewerkt plan in de vorm van 

een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie vraagt hierbij aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen en stelt voor dat de werkgroep monumenten de aanvraag samen met het nog 

te ontvangen renovatievoorstel voor het monument behandelt en dat het eindvoorstel door het secretariaat wordt 

voorgelegd aan de commissie.  



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 

 

 
21 

 

4.9  Noordmolenwerf 1, Centrum (1e commissiebespreking)  

 
Omschrijving:  Herbestemming van doopsgezinde kerk naar muziekschool 

Ontwerp:  Powerhouse Company B.V. 

Dossier:  OMC.22.04.00029 (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 herbestemming van de Doopsgezinde kerk naar muziekschool. De 

kerk, de consistorie en de pastorie worden allen onderdeel van de muziekschool. Voor meer zichtbaarheid en een 

ruimere verbinding tussen de kerk en de consistorie wordt voorgesteld het huidige tussenlid te vervangen door een 

in het oog springende eigentijds vormgegeven entree. Daarnaast vindt er het nodige onderhoud plaats om de kerk 

in wederopbouwstijl te conserveren. In de consistorie en de pastorie worden voor extra comfort de kozijnen 

vervangen en voorgesteld de houten kaders niet meer terug te laten komen. Voor meer contact met het buurtplein 

wordt voorgesteld een aantal vensters te vergroten door de borstwering eruit te zagen.  

 

Verder wordt het nagelvaste interieur behouden en daar waar het schuil gaat achter later aangebracht materiaal 

weer zichtbaar. De banken in de kerkzaal kunnen helaas niet worden hergebruikt. Er zal worden gezocht naar een 

passende herbestemming. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een lichtkunstwerk aan te brengen in het 

betonraster boven de entree van de kerk. Ook is er de wens om het buurtplein een rol te laten spelen bij de 

toekomstige muziekschool. Samen met de gemeente wordt er gewerkt aan een herinrichtingsvoorstel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria Centrumgebied - Centrummix  
(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.  

- 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. 
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- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is positief over de herbestemming van dit bijzondere kerkgebouw in wederopbouwstijl. Het is een 

pareltje dat tot verbazing van de commissie helaas niet is beschermd als monument of als beeldbepalend object en 

gelukkig nu wel op als zodanig wordt benaderd in het plan van aanpak.  

 

De commissie geeft aan dat zij de functie goed vindt passen bij het type gebouw. De ruimtelijke kwaliteit blijft 

behouden en komt tot zijn recht in de herbestemming. De commissie is ook positief over de positie van de nieuwe 

entree. De voorgestelde inpassing hiervan zorgt ervoor dat er geen grote ingrepen hoeven te worden gedaan in de 

bestaande gebouwen en dat de entree van de kerk ondanks een nieuwe centrale hoofdentree behouden blijft. 

Daarnaast kan de nieuwe hoofdentree ook van waarde zijn bij de planvorming voor het betrekken en opwaarderen 

van het buurtplein. De commissie geeft wel aan dat de hoogte van de beoogde hoofdentree in relatie tot het 

lijnenspel van de kerk en pastorie te hoog is. Een eigentijdse vormgeving van de nieuwe entree is mogelijk als in 

hoogte de onderlinge harmonie wordt vergroot. 

 

Het vervangen van de kozijnen in de consistorie en pastorie kan, maar het laten vervallen van het witte kader niet. 

De commissie is van mening dat dit een beeldbepalend element is dat karakter geeft aan de architectuur, wat 

behouden dan wel teruggebracht dient te worden. Hoewel de commissie begrijpt dat de kerkbanken niet zonder 

meer zijn te behouden wil zij toch, voor het verhaal van de kerk, vragen een deel van de banken her te gebruiken. 

De commissie is positief over het betrekken van het buurtplein en deze her in te richten. De commissie doet hierbij 

de oproep tot een goede synergie tussen de kerk en het buurtplein, zodat de kerk een mooi ‘podium’ krijgt.  

 

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

bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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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