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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 11 MEI 2022 
 

 

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

Faizoulova, Kolpa, Roos (gedeeltelijk) 

 

 

5  PLANNEN 13:25 

 

5.1 Pathé Zuid, Charlois (3e commissiebespreking) (15 min) 13:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

 Ontwerp:   de Architekten Cie. B.V. 

 Dossier:   OMV.22.01.00339 

 

5.2a  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp:   Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

 Dossier:   OMC.22.04.00042 (conceptaanvraag)  

 

5.2b  Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (2e commissiebespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Wilhelm Tellhof naar woongebouw en garage 

 Ontwerp:   Arlan Architecten 

 Dossier:   OMC.21.08.00004 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Oude IJsselmondsehoofd 49, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (20 min) 14:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren 

 Ontwerp:   Barcode Architects B.V. 

 Dossier:   OMC.22.02.00025 (conceptaanvraag)  

 

5.4  Beursplein 37, Centrum (1e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 14:35 

 Omschrijving:  Beurs WTC (deelplan 16: Lloyds Lobby) 

Ontwerp: Bierman Henket Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.21.11.00583 

 

5.5  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (3e commissiebespreking) (25 min) 14:55 

 Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

 Ontwerp:   Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

 Dossier:   OLO 5549867 (conceptaanvraag) 

 

5.6  Oudedijk 4 / Waterloostraat 12-14, Kralingen (1e commissiebespreking) (20 min) 15:20 

Omschrijving: Sloop nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

 Ontwerp:   Urban Climate Architects 

 Dossier:   OMC.22.03.00128 (conceptaanvraag)  

 

5.7  Coolsingel 42, Centrum (2e commissiebespreking) (rijksmonument) (25 min) 15:40 

 Omschrijving:  POST Rotterdam; ontwikkeling postkantoor interieur 

 Ontwerp:   ODA New York / Braaksma & Roos Architecten 

 Dossier:   OMV.22.02.00135  
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5.1  Pathé Zuid, Charlois (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Pathé bioscoop op het Leisureplot van Ahoy 

Ontwerp:  de Architekten Cie. B.V. 

Dossier:  OMV.22.01.00339 (vervolg op OMC.21.03.00103) 

 

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 aangepaste plan 
De architect presenteert het aangepaste en verder uitgewerkte voorstel voor de nieuwbouw van de bioscoop, in 

reactie op de opmerkingen uit het verslag van 9 maart 2022 en in navolging van een tussentijds overleg met een 

afvaardiging van de commissie. In het overleg zijn de uitgangspunten, de opzet van de gevel en de materialisering 

nader besproken. 

 

De architect gaat dieper in op de aanzichten van het gebouw vanuit de verschillende aanlooproutes en het 

nachtbeeld aan de pleinzijde van het gebouw. De vormgeving van de kolommen in de gevel en de detaillering van 

de verschillende gevelonderdelen worden nader toegelicht. De gevels krijgen een materialisering van bronskleurige 

plaatmaterialen in verschillende tinten, vliesgevels en delen van translucente kanaalplaten. In de plint wordt 

thermisch gemodificeerd hout toegepast. Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een reclameplan toegevoegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

geheel. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  
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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). 

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

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

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

Rotterdam. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie reageert positief op de verdere uitwerkingen van het planvoorstel. De aanpassingen in de gevel 

creëren een passende uitstraling voor het publieke gebouw aan het Zuiderparkplein. Ook kan de commissie 

instemmen met de opzet van de materialisering en detaillering van de gevel. De commissie geeft aan dat de 

beeldbepalende materialen in de gevel vanuit de beelden in de presentatie nog onvoldoende te beoordelen zijn en 

vraagt de architect om de bemonstering van deze materialen later voor te leggen aan het secretariaat. Daarnaast 

mandateert zij het secretariaat tot het beoordelen van het reclameplan, en te bekijken of deze overeenkomt met de 

getoonde beelden in de presentatie. Om die redenen worden de volgende voorwaarden verbonden aan het 

welstandsadvies: 

 

De commissie reageert positief onder voorwaarden dat: 

- minimaal zes weken voor de gevelproductie de bemonstering van alle beeldbepalende materialen op locatie 

wordt voorgelegd aan het secretariaat; 

- het reclameplan overeenkomt met de getoonde beelden uit de presentatie van de openbare vergadering van 

11 mei 2022 en passend is binnen het reclamebeleid.  

 

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

hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom Positief onder Voorwaarde. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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5.2a  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp:  Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

Dossier:  OMC.22.04.00042 (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 het woongebouw met grondgebonden woningen en 

appartementen aan het park en de Wilhelm Tellplaats. Het plan wordt gepresenteerd in relatie tot het 

aangrenzende bouwplan en de bestaande omliggende bebouwing. De architect geeft aan dat de stempel- en 

strokenstructuur van de bestaande context het uitgangspunt vormt voor de vormgeving van het bouwplan. 

 

De massaopbouw bestaat uit twee parallelle stroken met grondgebonden woningen die zijn verbonden met een 

parkeerlaag. Boven de woningen wordt een schijf geplaatst met appartementen. De grondgebonden woningen 

krijgen een buitenruimte op het parkeerdek, en de woningen aan het park hebben een kleine voortuin met een 

groene erfafscheiding. De appartementen zijn bereikbaar via een gemeenschappelijke entree en zijn voorzien van 

balkons die rondom de schijf worden geplaatst. 

 

De gevels zijn opgebouwd uit witte aluminium composiet banden die in een C-vorm rondom de volumes zijn 

geplaatst, waarbij de band bij de strook aan de straat tot boven de plint is opgetild. Daarbinnen hebben de gevels 

een invulling van grijze horizontale banden met een invulling van verdiepingshoge openingen en houtkleurige 

aluminium panelen. De naar buiten kragende balkons komen voort uit de horizontale banden en krijgen een glazen 

balustrade. Tussen de volumes wordt een knip aangebracht waarbij de kleur van de aluminium beplating 

donkerder is. 

 

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. 
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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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet van twee stroken en een opgetild volume goed passend 

is binnen de stempel- en strokenwijk. Daarbij geeft zij aan dat de welstandcriteria vragen om een zorgvuldige 

afstemming van de verschijningsvorm op de karakteristieken van de oorspronkelijke bebouwing. Hoewel de 

vormgeving van gevels hier een aanzet toe doet is dit nog onvoldoende afleesbaar in het bouwplan. Om die reden 

geeft de commissie de volgende opmerkingen mee voor de verdere uitwerking van het plan: 

 

- De vormgeving van de banden in de gevel is nu te grof. De criteria vragen om een subtielere verweving van 

horizontale en verticale elementen. 

- De C-vorm in de witte banden is niet passend in relatie tot de oorspronkelijke gevels, waarbij horizontale en 

verticale elementen juist een eigen vormgeving hebben en de kopgevels afwijkend zijn ten opzichte van de 

langsgevels. 

- De groene afscheiding van de voortuinen aan het park zijn te kwetsbaar, gevraagd wordt om hier een 

gebouwde erfafscheiding toe te passen. 

- Het gekozen plaatmateriaal voor de gevel is niet passend bij de materialisering van de oorspronkelijke gevels 

en zorgt voor onvoldoende woonkwaliteit die bij een woongebouw in deze omgeving vereist is. Gevraagd 

wordt om aardse en steenachtige materialen toe te passen zoals bijvoorbeeld metselwerk. 

 

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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5.2b  Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herontwikkeling Wilhelm Tellhof naar woongebouw en garage 

Ontwerp:  Arlan Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.08.00004 (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 voor de nieuwbouw van het woongebouw, als reactie op de 

opmerkingen van de commissie uit het verslag van 8 december 2021 en in navolging van een tussentijds overleg 

met een afvaardiging van de commissie. De woontypologieën zijn aangepast naar galerijwoningen aan de 

parkzijde en stadswoningen richting het park. In het zeslaagse bovenliggende volume worden twintig 

appartementen opgenomen. 

 

De architect geeft aan dat de tussenstraat door het gebouw noodzakelijk is aangezien er een hogedrukleiding 

onder het gebouw niet verplaatst kan worden. De inrichting van de tussenstraat is aangepast, door de eerder 

voorgesteld parkeerplaatsen weg te laten en het maaiveld in te richten met verhoogde bloembakken. De entrees 

van de woningen aan de tussenstraat bevinden zich aan deze binnenzijde. 

 

De gevels zijn verder uitgewerkt en hebben een structuur van horizontale banden met een invulling van 

verdiepingshoge gevelopeningen en dichte panelen. De gevelmaterialen worden voorgesteld in een geanodiseerde 

aluminium composiet beplating in verschillende kleurtinten, met een donkere kleur voor de delen die de knip tussen 

de verschillende volumes vormen. De naar buiten kragende balkons komen voort uit de horizontale banden met 

daarop een spijlenhek bij de onderste volumes en een glazen balustrade op de balkons van het bovenliggende 

volume. 

 

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. 



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 

 

 
7 

 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet op zich passend is op de locatie en begrijpt de 

problematiek rondom de hogedrukleiding die niet verplaatst kan worden. De commissie is echter nog niet overtuigd 

van de inrichting en de kwaliteit van de binnenstraat door het bouwplan. Deze is nog te stenig en beschikt over 

onvoldoende kwaliteit. De woningen kijken uit op de muur en het dek van de tegenovergelegen parkeergarage. De 

woningen grenzen nu pal aan de openbare stoep, vanuit privacy is een betere overgang tussen privé en openbaar 

gewenst. De verhoogde plantenbakken blokkeren de doorgang door de tussenstraat en de toegang tot de 

woningen. De commissie vraagt om een ontwerp met een voor de schaal van de straat passende inrichting met 

meer woonkwaliteit, en vraagt om de tussenstraat zowel groener als beter doorwaadbaar te maken. De commissie 

deelt de mening van indiener dat voortuinen hier kwetsbaar zijn, maar ziet wel mogelijkheden voor een collectief 

groen maaiveld. Daarbij kan ook de gevel van de parkeergarage worden meegenomen, de commissie doet de 

suggestie om deze te vergroenen. Voor de verdere architectonische uitwerking van het bouwplan geeft zij de 

volgende opmerkingen mee: 

 

- De intentie om de gevelopzet aan te laten sluiten bij de stempel- en strokenstructuur van de omgeving wordt 

gewaardeerd. De gevels ogen echter vlak en de kenmerkende verwevenheid van horizontale en verticale 

elementen wordt gemist. Daarbij vraagt de commissie om het gevelontwerp goed aan te laten sluiten op de 

raam- en vlakverdelingen van de omliggende bebouwing.  

- De commissie kan niet instemmen met de keuze voor glazen balustrades voor de balkons aangezien deze niet 

passend zijn in het gebied. Daarnaast vraagt zij om de balustrades aan te laten sluiten op de rand van de open 

delen en niet in het midden van de dichte vlakken te laten eindigen. 

- Het gekozen plaatmateriaal voor de gevel is niet passend bij de materialisering van de oorspronkelijke gevels 

en zorgt voor onvoldoende woonkwaliteit dat bij een woongebouw in deze omgeving vereist is. Gevraagd 

wordt om meer aardse en steenachtige materialen toe te passen zoals bijvoorbeeld metselwerk. 

 

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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5.3  Oude IJsselmondsehoofd 49, IJsselmonde (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren 

Ontwerp:  Barcode Architects 

Dossier:  OMC.22.02.00025 (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 en de landschapsarchitect presenteren gezamenlijk het voorstel voor de nieuwbouw van een 

woontoren op het Oude IJsselmondsehoofd en de inrichting van het omliggende gebied en de kade. Het bouwplan 

is gesitueerd langs de voet van de Van Brienenoordbrug. De locatie ligt naast het in aanbouw zijnde 

appartementengebouw dat schuin oploopt naar de voorgestelde woontoren. De bouwplannen zijn in 

architectonische vormgeving op elkaar afgestemd. 

 

De toren staat los van de kade en heeft een verdikking in de massa op de eerste en de tweede verdieping. Het 

parkeren wordt ondergronds opgelost met een hellingbaan langs het gebouw, waarbij de parkeerbak zichtbaar 

wordt bij het talud naar het water. De gevel van de toren wordt gekenmerkt door een grafisch spel van een 

combinatie van serreboxen en balkons die in een eenduidig gedraaid patroon rondom de gevel zijn ontworpen. De 

uitkraging in het basement van de toren heeft een gevelopzet van een grote kaders met een glazen invulling. De 

plint bestaat uit een combinatie van verdiepingshoge open en dichte delen, waarbij de beganegrondgevel langs de 

hellingbaan naar het parkeren vrijwel geheel gesloten is. 

 

De gevels worden gematerialiseerd in een lichte aluminium beplating voor de balkons en serreboxen en aluminium 

kozijnen. In de meer naar binnen liggende gevel wordt de aluminium beplating donkerder uitgevoerd. De terrassen 

en de onderzijden van de serreboxen en de balkons worden voorgesteld in hout. De balkons worden voorzien van 

een glazen balustrade die aan de onderzijde wordt ingeklemd.  

 

Het ontwerp voor het landschap bestrijkt de zone rondom de toren en het terrein tot de Oostdijk. Het gebied wordt 

geheel publiekelijk toegankelijk en wordt ingericht met verschillende scherven van plantenvakken waartussen 

voetgangers- en fietspaden lopen. Het Oude IJsselmondsehoofd is enkel voor voetgangers bereikbaar. Voor de 

kade van het Oude IJsselmondsehoofd is gekozen om de drie zijdes een eigen inrichting te geven, met een groen 

talud, met een talud van basaltblokken en een zijde waar het water tegen de rand van de parkeerbak wordt 

doorgetrokken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Projecten na 1985 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat het een passende locatie betreft voor de toevoeging van een toren en dat de getrapte 

opzet van de gevel veel kwaliteit oplevert en goed aansluit op de architectuur van het naastgelegen bouwplan. 

Voor de verdere uitwerking van het bouwplan geeft de commissie de volgende opmerkingen mee: 

 

- De commissie mist een overtuigend idee achter de verdikking van de gevel op de eerste en de tweede 

verdieping. De vormgeving van dit deel van de gevel sluit nergens bij aan, en de openingen tonen zich als 

grote kantoorvensters terwijl er appartementen achter de gevel zijn gesitueerd. 

- De plint heeft te weinig kwaliteit door de geringe verdiepingshoogte, de bovenliggende overkraging en de 

donkere materialisering. Daarnaast is de plint langs de hellingbaan naar het parkeren te gesloten. 

- Het gebruik van hout is goed mogelijk, maar bewezen moet worden op welke manier het hout behandeld en 

onderhouden zal worden om de tijd en de weersinvloeden te kunnen doorstaan. 

- De commissie ziet tijdens de technische uitwerking van het plan graag een mock-up ter beoordeling die de 

bewijslast moet leveren dat de ambities die de impressiebeelden tonen worden gemaakt. 

 

Met betrekking tot het landschap is de commissie nog niet overtuigd van het voorliggende ontwerp. De locatie is 

een toplocatie die in alles ‘Rotterdam’ uitademt. Er is zicht op de Brienenoordbrug, de locatie ligt pal aan de rivier, 

en alles is hier groot, stoer en robuust. De vormentaal van scherven met plantenvakken refereert onvoldoende aan 

de stoerheid van de omgeving en is niet passend bij de schaal van de locatie. Gevraagd wordt om een minder 

modieus ontwerp, gras met grote bomen is hier al voldoende.  

 

Ook het voorstel om drie verschillende kades te ontwerpen is onvoldoende onderbouwd. Aan het water is 

continuïteit dringend gewenst. Gevraagd wordt om continuïteit in de gehele kade van Riversite 1 tot aan Riversite 2 

aan te brengen, met een hoogwaardig materialisering met elementen die horen bij de rivier. Hierbij kan worden 

gedacht aan het doortrekken van de basaltblokken aan de kade van het naastgelegen terrein. De commissie 

reageert enthousiast over het publiek maken van het gehele terrein, en vraagt of het doortrekken van de fietsroute 

langs de gehele kade van het Oude IJsselmondsehoofd mogelijk is. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag en 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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5.4  Beursplein 37, Beursgebouw, Centrum (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 
 

Omschrijving:  Beurs WTC (deelplan 16: Lloyds Lobby) 

Ontwerp:  Bierman Henket Architecten  

Dossier:  OMV.21.11.00583 

 

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

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

omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

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

orde)  

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor het wijzigen van het volume en het deels vernieuwen van de gevels van 

het voormalig Beursgebouw (huidig WTC) aan de zijde van het Beursplein. Het betreft het rechthoekige bouwdeel 

dat evenwijdig ligt aan de Beurstraverse met winkelunits op de begane grond en een niet oorspronkelijk 

ellipsvormig gebogen raam op de 1ste verdieping. De grote luifel boven deze winkelunits wordt verwijderd en op de 

verdieping wordt het volume aan de westzijde uitgebreid in de richting van de klokkentoren. Het dak van het 

bouwdeel wordt ingericht als dakterras.  

 

De oorspronkelijk ten opzichte van de verdieping teruggelegde gevelrooilijn van de winkels wordt niet 

gereconstrueerd, maar voor meer beeldherstel wordt de winkelplint op de west- en oostzijde zover mogelijk 

teruggelegd en komt er aan weerszijden een kolom aan de buitenzijde te staan. Deze in het exterieur geplaatste 

kolommen doen volgens de architect recht aan de oorspronkelijke opzet. 

 

De glazen winkelpuien op de begane grond worden vervangen door puien met bronzen kaders en voorzien van 

meer detail. De oorspronkelijke winkelpuien van het Beursgebouw dienen hierbij als inspiratie. De gevel aan het 

Beursplein is op het zuiden georiënteerd en krijgt daarom zonwering die architectonisch wordt geïntegreerd. Tegen 

de muurdammen komt op vergelijkbare wijze als aan de Meentzijde ruimte voor signing. 

 

Het van origine gesloten karakter van de gevel op de 1ste verdieping wordt volgens de architect opnieuw benaderd 

door deze te verlengen in de richting van de klokkentoren en minder open te laten zijn. De niet-oorspronkelijke 

natuursteengevel wordt vervangen door een nieuwe gevel met metselwerk van geglazuurde baksteen in 

tegelverband, afgestemd op het metselwerk van het monumentale gebouw en in kleur passend bij de bestaande 

baksteen. De gevel wordt iets naar buiten geplaatst om het uitkragende karakter te benadrukken. Het ellipsvormige 

gebogen venster wordt vervangen door vijf nieuwe grote vensters aan de voorzijde. Die worden in de stijl van 

architect Staal gedetailleerd: sober, vlak, zonder decoratie of ornamentiek. De ramen liggen vrijwel in hetzelfde vlak 

als de gesloten geveldelen. Met de verlenging van het blok wordt de huidige pui op de kop aan de zijde van de 

Coolsingel herplaatst naar dezelfde positie. De kopgevel aan de oostzijde wordt voorzien van een hoge verticale 

pui van vloer tot plafond, uitgevoerd in smalle staalprofielen. De pui komt vrijwel in hetzelfde vlak als de gesloten 

geveldelen te liggen. 

 

Boven de verdieping wordt aan de zijde van het Beursplein ook de vliesgevel van de beurshal op de 2de verdieping 

vervangen. De niet oorspronkelijke aluminium vliesgevel onder het getoogde dak van de beurshal wordt vervangen 

in staal. De originele stalen pui aan de noordelijke kopgevel (zijde Meent) dient als uitgangspunt voor de indeling 

en detaillering van de pui aan de Beurspleinzijde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en monumentenstatus) 
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Relevante criteria 
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.).  

Verschijningsvorm 

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

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie reageert in dit verslag op de hoofdthema’s van het planvoorstel voor dit specifieke bouwdeel. Zij 

mandateert de Werkgroep Monumenten (afgevaardigden van de commissie met expertise op het vlak van erfgoed) 

nader in te gaan op de onderdelen die verband houden met de hoofdthema’s. Ook in het interieur gebeurt het 

nodige ten gevolge van de hoofdthema’s. Ook hiervoor mandateert zij de Werkgroep Monumenten om een 

uitspraak te doen. 

 

Ten aanzien van de hoofdthema’s waardeert de commissie de zorgvuldige aanpak voor dit bouwdeel dat in relatie 

tot het totale gebouw en aan de hand van het bouwhistorisch onderzoek van Crimson wordt onderbouwd. De 

commissie ondersteunt het standpunt om het bouwdeel in volume en uitstraling weer aan te laten sluiten bij de taal 

van de architect Staal die het voormalig beursgebouw heeft ontworpen. Zij is positief over het voorstel om het 

bovendeel van dit bouwdeel vanuit de taal van Staal weer te laten zweven door het winkelfront op de begane grond 

aan de westzijde in te korten en aan de overige zijden zover mogelijk terug te leggen. Ook het vervangen van de 

bestaande niet authentieke puien op de begane grond naar een ontwerp dat meer recht doet aan de 

oorspronkelijke allure van puien van het voormalig Beursgebouw is positief. Het voorstel om de later aangebrachte 

luifel te verwijderen, zodat het bouwdeel als geheel weer te zien wordt is een gewaardeerde stap.  

 

Het zoveel mogelijk terugbrengen van het in oorsprong gesloten karakter van de gevel op de eerste verdieping, 

wordt vanuit het herstel van een totaalcompositie van heldere volumes begrepen en als uitgangspunt positief 
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ontvangen. De commissie is echter niet positief over de mate waarin het bovendeel in de richting van de 

klokkentoren wordt uitgebreid. Zij vindt dat het volume hierdoor te dicht op de klokkentoren komt te liggen wat de 

helderheid van de afzonderlijke volumes tenietdoet. Wat betreft de voorgestelde openingen in het bovendeel is de 

commissie nog niet overtuigd van de vormgeving en de positie. Een restauratieve aanpak van de voorgevel, 

waarbij tevens het oorspronkelijke gesloten uiterlijk wordt teruggebracht, is als principe goed voorstelbaar, maar 

dient qua pui-invulling op een meer overtuigende wijze te worden vormgegeven; pas dan is het verwijderen van het 

panoramavenster van architect Van Erk gerechtvaardigd. De commissie tekent hierbij aan dat sinds het in de jaren 

’80 gewijzigde gebruik van de hal de wens aanwezig zal blijven voor meer daglicht en uitzicht dan in het 

oorspronkelijke ontwerp het geval was. 

 

Zij doet de oproep om inspiratie te halen uit de bestaande bijzondere openingen in het voormalig Beursgebouw en 

op deze manier binnen de taal van ‘Staal’ en de daarbij horende uitgangspunten te zoeken naar een juiste balans 

tussen gesloten- en openheid en de mate van verfijning. Het herplaatsen van het authentieke venster in de 

westgevel wordt gewaardeerd, maar de commissie vraagt om te laten zien of de afwerking en inpassing 

overeenkomt met die van het originele ontwerp.  

 

Over de restauratieve aanpak van de vliesgevel van de Beurshal en het maken van het dakterras is de commissie 

positief. De technische uitwerking van de pui en die van het te maken dakterras zullen nader worden besproken in 

de Werkgroep Monumenten. 

 

Conclusie 
Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan nog niet voldoet aan 

redelijke eisen van welstand en negatief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. Het plan 

houdt op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening met de monumentale waarde van het 

rijksmonument. De commissie adviseert het bestuur daarom vooralsnog negatief ten aanzien van het afgeven van 

de omgevingsvergunning.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. Zij stelt voor dat de Werkgroep 

Monumenten de gevraagde aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen door de commissie samen met de 

nog niet besproken onderdelen die verband houden met de hoofdthema’s beoordeeld. Als deze tussenronde heeft 

plaatsgevonden kan het eindvoorstel door de architect worden voorgelegd aan de commissie. 
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5.5  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

Ontwerp:  Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

Dossier:  OLO 5549867 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte en aangepaste conceptaanvraag 

getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening 

Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De commissie krijgt de verder uitgewerkte renovatie van de Van Brienenoordbrug voorgelegd. Daarnaast wordt er 

kort verwezen naar de memo waarin aangegeven wordt waarom een tweede fietsroute aan de westzijde van de 

brug binnen het traject van de renovatie van de brug niet gewenst is. 

  

De context en ontwikkelgeschiedenis van de Van Brienenoord boogbrug wordt door de architect kort geschetst. 

Deze is in de jaren zestig gebouwd en in de jaren negentig uitgebreid met een in beeld gelijkende maar op detail 

en breedte afwijkende tweede boogbrug. Ook de pijlers van de tweede brug zijn in vormgeving en materiaal iets 

afwijkend van de pijlers van de oorspronkelijke brug. Het bestaande bedienhuis is met de komst van de tweede 

boogbrug vervangen en gewijzigd van plek. De kleur van de Van Brienenoordbrug is met de uitbreiding van groen 

naar licht grijs gegaan. De ontwerpvisie voor de Van Brienenoordbrug was maximaal zicht op het omliggende 

stedelijk landschap.  

 

Met betrekking tot de renovatie wordt voorgesteld de jaren zestig boogbrug te amoveren en te vervangen door de 

boogbrug uit de jaren negentig nadat deze is gedemonteerd en elders is gerenoveerd. De jaren negentig boogbrug 

wordt gedemonteerd nadat een nieuwe gelijkende boogbrug is gebouwd en kan worden bevestigd. De beide 

brugkleppen worden vernieuwd. De besturing en bediening zal na de renovatie van de brug op afstand worden 

geregeld. Het bedienhuis is daardoor niet langer benodigd en wordt gezocht naar een alternatieve locatie van het 

bedienhuis. Het fietspad aan de oostzijde wordt verbreed. 

 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de commissie uit het verslag van 12 mei 2021 wordt 

aangegeven dat de tijdslagen binnen de pijlers zichtbaar blijven en dat de latere ophoging wordt weggehaald. Dit 

wordt gedaan om het Boogdeel en de val weer als een geheel te kunnen zien. Voor meer rust in het aanzicht van 

de pijlers worden de verschillend uitziende hekken verwijderd en vervangen door een doorgaande gesloten 

balustrade. Nieuw in het voorstel is het renoveren en herstellen van de gevels van de basculekelder. 

 

Met betrekking tot de constructieve verzwaring van de boogdrug is het eerdere voorstel tot hangerkasten aan beide 

uiteinden van de tuien aan te brengen ongewijzigd.  

 

Vanwege de verbreding van het fietspad komt er een nieuwe fietsleuning inclusief verlichting langs de rail. De 

vormgeving is afgeleid van de bestaande hekwerken.  

 

In het kleurenvoorstel voor de Van Brienenoord boogbrug wordt voorgesteld om in kleur een onderscheid te maken 

tussen de boog en de tijen. Er wordt voorgesteld de boog in donker- en de tijen in lichtblauw uit te voeren.  

Er wordt een nieuw verlichtingsplan voorgesteld waarbij de noodzakelijke en sfeerverlichting zoveel mogelijk wordt 

geclusterd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstypen:  De ruit 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de Ruit) 

 

  



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 

 

 
14 

 

Relevante criteria 
Algemeen 

- Kleurgebruik is afgestemd op de infrastructuur en op de omliggende bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk. 

- Toepassing van graffitivrij materiaal. 

Verkeersmachine 

- Ten behoeve van de herkenbaarheid worden knooppunten onderling verschillend vormgegeven. 

- Kleinere verkeersknooppunten worden beschouwd als behorend bij het maaiveld en sluiten aan bij het karakter 

van de omgeving. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is verheugd dat ondanks de noodzakelijke renovatie van de Brienenoordbrug de brug in vorm en 

uitstraling zoveel mogelijk gelijk blijft aan het huidige beeld. Ook ondersteunt zij het wegnemen van de ontstane 

verrommeling van latere ingrepen zonder hierbij de belangrijke tijdslagen uit de ontwikkelgeschiedenis van de brug 

weg te poetsen. Een goed voorbeeld hiervan is de omgang met de pijlers waar de oorspronkelijke afwerking 

behouden blijft maar de latere ophoging wordt weggehaald, zodat het boogdeel en de val weer als één geheel zijn 

te zien. Het voorstel om de verschillend uitziende hekken bij de pijlers te verwijderen en te vervangen door een 

doorgaande gesloten balustrade wordt positief ontvangen. Het brengt meer rust. Het restaureren van de gevel van 

de basculekelder is ook een gewaardeerd voorstel.  

 

De commissie is niet positief over de wijze van verstevigen van de brug. In haar voorgaande advies op 12 mei 

2021 heeft zij al aangegeven dat de hangerkasten ter versteviging van de brug te fors van formaat zijn waardoor ze 

grote impact hebben op de iconische bogen van de brug. De commissie voegt nu daaraantoe dat de boogvorm van 

de brug door de te maken hangerkasten geen vloeiende lijn meer zal zijn, maar zal ogen als een kam. Zij doet de 

oproep tot een versteviging die zowel aan de boogzijde als aan de brugdekzijde nauwelijks waarneembaar is of 

een ontwerp wat recht doet aan de heldere vorm van de brug.  

 

De commissie is niet overtuigd van de vormgeving van de nieuwe hekwerken aan beide zijden van de fietsbrug. Zij 

vindt dat de strips zowel het zicht tussen de rijbanen en de fietsbrug als het zicht op het landschap belemmeren. 

De commissie vraagt daarnaast om de rand van de beweegbare brug af te stemmen op die van de vaste brug 

zodat een samenhangend beeld ontstaat. 

 

De commissie geeft aan dat de nieuwe verlichtingsarmaturen te expressief zijn in relatie tot de sobere vormgeving 

van de bestaande Brienenoordbrug. Zij vraagt niet alleen om meer rust in de vormgeving maar ook in de 

lichtintensiviteit.  

 

Ten aanzien van de voorgestelde kleurstelling van de brug vraagt de commissie om een meer omvattende 

kleurenstudie te doen. Zij vindt het van belang dat er een kleurhistorisch onderzoek wordt gedaan om een nieuwe 

kleur in historisch perspectief te plaatsen. Tevens moet worden onderzocht wat de verschillende kleuren betekenen 

voor de brug in relatie tot de omgeving, de rijbeleving van de gebruikers van de brug, de technische aspecten, de 

relatie met andere bruggen in de stad en een conceptuele positiebepaling van de brug in zijn omgeving, en het 

silhouet van de brug onder de diverse weersomstandigheden en de reflectie van het licht. 

 

De commissie heeft eerder al laten weten dat zij kan instemmen met het verwijderen van het bedienhuis, maar 

vraagt nog altijd aandacht voor een goede herbestemming elders.  

 

Hoewel de commissie respecteert dat binnen de renovatie van de Brienenoordbrug het niet mogelijk is om een 

westelijke fietsroute aan te brengen, hoopt zij wel dat dit aspect onderdeel kan zijn van een lange termijnvisie voor 

de van Brienenoordbrug in relatie tot de stad.   

 

De commissie is positief over de intentie tot het herstel en het versterken van het landschap onder de Van 

Brienenoordbrug, maar er is nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de aanlandingen worden en hoe deze 

aansluiten op bestaande routes.  
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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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5.6  Oudedijk 4 / Waterloostraat 12-14, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Sloop nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

Ontwerp:  Urban Climate Architects 

Dossier:  OMC.22.03.00128 (conceptaanvraag) 

 
Commissielid van Doorn trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan, vanwege 

eerdere betrokkenheid bij de planvorming.  

 

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 tot vervangende nieuwbouw voor drie woningen aan de Waterloostraat die 

met een wachtgevel grenzen aan de Oudedijk. Beide straten liggen in het beschermd stadsgezicht Kralingen – 

midden. De wachtgevel is er gekomen nadat een historisch pand is gesloopt voor de aanleg van de metro. Het 

historische pand had een representatieve kopgevel naar de Oudedijk en stond naast een monumentale kerk die er 

nog altijd is.  

 

Er zijn verschillende vormstudies gedaan om zowel aan te sluiten bij de schaal van de Waterloostraat als die van 

de Oudedijk en tevens voldoende afstand te houden tot de monumentale kerk. Het model dat wordt gepresenteerd 

bestaat uit een rechthoekig metselwerk volume met een kap, waarbij de gevel zowel overhoeks en plaatselijk aan 

de Waterloostraat tot voorbij de goot wordt opgetrokken. In de gevel naar de Oudedijk komen grote vensters en 

erkers en krijgt de begane grondwoning een tuin aan de straat. Er komen drie entrees, waarvan twee aan de 

Oudedijk en één aan de Waterloostraat. Dan komt er aan de Waterloostraat in de bouwstijl van de te slopen 

woningen één pand terug. Echter krijgt deze ook een tweelaagse, iets terugliggend, geknikte opbouw.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Kralingen – midden) 
 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de samenhang binnen de architectonische eenheid, in dit geval individuele 

panden of kleine ensembles. 

- 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 

- Het pand past binnen het beeld van een dienstraat of een statige laan met herenhuisgevels en krijgt 

daarbinnen geen dominante rol. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- 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, banden, kroonlijsten etc.). 
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- De gevelbeëindiging kan van de buurpanden afwijken, en draagt bij aan het totaalbeeld van een in hoogte 

steeds verspringende daklijn. 

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, zorgvuldig 

ontworpen erkers en andere architectonische ‘versieringen’). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de bestaande plasticiteit in het gevelbeeld; erkers, balkons, nissen en 

negge (in de dienststraten alleen negge en dakrand).  

- Bij verbouw van bestaande bebouwing blijft het onderste deel van de gevel (o.a. trasraam, hardsteen) 

herkenbaar als verbijzonderd (ongeschilderd) gevelelement.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Als gevelmateriaal worden baksteen, wit pleisterwerk en (ondergeschikt daaraan) natuursteen en 

witgeschilderd hout toegepast om de samenhang in de gehele gevelwand te behouden.  

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is niet positief over het voorstel. Hoewel er een cultuurhistorische analyse is gemaakt van de 

kenmerken en de karakteristieken van de betreffende panden en de directe context, vindt dit niet zijn weerslag in 

de planvorming. De commissie vindt dat het voorstel in maat, schaal en verschijningsvorm onvoldoende 

samenhang vertoont met de context. Dit geldt zowel voor het beoogde pand aan de Oudedijk als het te maken 

pand aan de Waterloostraat met een tweelaagse, gekinkte opbouw erop. Het karakter van de Waterloostraat dat 

zich kenmerkt als een sobere dienststraat gaat met het voorstel verloren en de kopgevel naar de Oudedijk is 

onvoldoende geleed en statig van uitstraling om aan te sluiten bij de panden langs deze straat. 

 

Wat betreft de commissie kan het best een eigentijdse vormgeving krijgen als er een overtuigende vertaling wordt 

gegeven van de kenmerken en karakteristieken uit de directe context. Daarnaast dient het planvoorstel zich goed 

te verhouden tot de kerk en mag de afstand tot de kerk vergroot 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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.7  Coolsingel 42, Centrum (3e commissiebespreking) (rijksmonument) 
 

Omschrijving:  POST Rotterdam; ontwikkeling postkantoor interieur 

Ontwerp:  ODA New York / Braaksma & Roos 

Dossier:  OMV.22.02.000135 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.10.00045) 

 

Commissielid Roos trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege zijn rol als 

supervisor. 

 

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

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

onder f)  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege de monumentenstatus 

 

Inleidend  
Op 11 mei 2022 is de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw interieur van het voormalig postkantoor 

openbaar besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze bespreking zijn er eerder, op verzoek van de 

aanvrager, twee besloten besprekingen geweest van de conceptaanvraag. Deze besprekingen vonden plaats op 

24 november 2021 en 22 december 2021. Artikel 10 van het Reglement van Orde voor de Commissie voor 

Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, lid 4, van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt 

hiervoor de mogelijkheid. 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 22 december 

2021 een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor een nieuw interieur voor het hotel in het voormalig 

postkantoor. Dit wordt een high-end hotelprogramma waarin een hoogwaardige uitstraling gewenst is en het thema 

Post onderdeel van het interieurconcept is gemaakt.  

 

De voorliggende aanvraag omgevingsvergunning betreft uitsluitend de interieuruitwerking. Wijzigingen aan het 

gebouw, in zoverre dit wijzigingen betreffen op de reeds verleende vergunning voor de herbestemming, maken hier 

geen onderdeel van uit en worden separaat ingediend als een wijziging op de reeds verleende vergunning. Deze 

zullen ook later afzonderlijk worden beoordeeld. Bij de planbehandeling zijn wel een aantal van die onderdelen 

besproken, maar dat betreft uitsluitend deze benoemde onderdelen en geen andere wijzigingen.   

In de nu voorliggende aanvraag omgevingsvergunning is naar aanleiding van de eerdere opmerkingen van de 

commissie meer balans gezocht tussen enerzijds de rijkdom van het nieuwe interieur en de gewenste atmosfeer 

van de verschillende ruimten en anderzijds de vier kernwaarden die het bureau Braaksma en Roos aan de orde 

stelt in hun visiedocument. Het conceptplan is verder uitgewerkt en wordt nu als definitieve aanvraag 

gepresenteerd aan de commissie.  

 

Met betrekking tot de gewenste hotelaanpassingen komen de inrichting en afwerking van de volgende 

interieuronderdelen van het voormalig postkantoor in deze aanvraag aan de orde: 

- Een hotel entree in de Stadhuisvleugel met een receptie, een lounge en een kunstwerk boven de 

paternosterliften; 

- Het maken van bijeenkomstruimtes op de 1ste verdieping aan de Coolsingel (de ballroom) met element-

wanden in de ruimte en een bar in de gang; 

- De inrichting van de toekomstige hotelgangen en hotelkamers; 

- Het behoud en het herstel van de openbare ruimten binnen het postkantoor, zoals de entree, de vestibule en 

de centrale hal, maar ook de inrichting en afwerking van de nieuwe hal aan de Rodezand-zijde. 
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Bij de herinrichting van de voormalige personeelsingang aan de Stadhuisstraat tot hotelentree met aangrenzend 

een receptie met lounge, blijven de monumentale elementen behouden en worden deze indien nodig hersteld. Er 

wordt voorgesteld om hier aan de binnenzijde voorzetramen in de publieke ruimten te plaatsen. In het aangepaste 

lichtplan voor de hotelentree en de aangrenzende ruimtes wordt voorgesteld het algemene lichtniveau van de 

armaturen en die van toe te voegen kroonluchter terug te schroeven en koeler van kleur te laten zijn. In het 

trappenhuis wordt op een gedeelte van de vloer en op de trappen een tapijt gelegd, dat verlijmd wordt met de 

bestaande vloer. De nu onafgewerkte wanden van de hotelentree en de aangrenzende ruimtes krijgen een behang 

met structuur. In de lounge komt een houten vloer en de te maken bar met kast wordt los gehouden van het casco. 

De eerder voorgestelde rozetten tegen het plafond worden onderdeel van het armatuur en blijven vrij van het 

plafond.  

 

In de voormalige Seinzaal voor de Telegrafie op de eerste verdieping aan de Coolsingel komen de Ballroom en 

diverse samenkomstruimten. Het voorstel tot het scheiden van deze ruimten is technisch verder uitgewerkt. De 

balken worden aan de onderzijde opgedikt met daarin opgenomen de techniek voor de scheidingswanden. Ook 

voor deze ruimten worden voorzetramen aan de binnenzijde voorgesteld, als vervanging voor de bestaande 

voorzetramen. De gang die grenst aan de Seinzaal wordt ten opzichte van het voorgaande voorstel in vormgeving 

versoberd door de armaturen aan één zijde van de gang te plaatsen en de kleur van de nieuwe materialen in lijn te 

brengen met het origineel.  

 

Aanvankelijk was gedacht de pantry voor het restaurant te kunnen plaatsen in het nog bestaande 

Postzegelkantoor. Nu dit niet haalbaar blijkt wordt voorgesteld de hooggewaardeerde inrichting te verplaatsen naar 

de kantoren in de Stadhuisvleugel, de wanden en entresol te slopen en een nieuwe keuken op de plaats van het 

Postzegelkantoor te realiseren. 

 

De nieuwe uitstraling van de gangen waaraan de hotelkamers komen te liggen is naar aanleiding van de 

opmerkingen van de commissie versoberd en het aantal armaturen is teruggebracht. De vanuit regelgeving 

noodzakelijke nieuwe deuren naar de hotelkamers krijgen aan de gangzijde eenzelfde indeling als de 

oorspronkelijke deuren. Naar de hotelkamer komt er achter de panelen van de zijlichten een wand en wordt de 

deur vlak uitgevoerd. Bij de hotelkamers in de tussenvleugel wordt het aantal kenmerkende bordessen met trap 

nog maar bij drie van de zeven kamers hergebruikt. 

 

Voor de deels ook aan het hotel gerelateerde publieke ruimten, zoals de hoofdentree van het gebouw aan de 

Coolsingel, de centrale hal, de doorgangen naar de voormalige binnenhof en de nieuwe hal aan de Rodezand 

wordt uitgegaan van reinigen en herstel van de monumentale onderdelen. De toegankelijkheid binnen het gebouw 

is in deze definitieve aanvraag verder uitgewerkt. Centraal in de entreehal komt een hellingbaan met een metalen 

leuning in licht brons en een geïntegreerde led-strip aan de onderzijde. Eenzelfde leuning voor de trappen zal bij 

de zijmuren worden geplaatst. Voor de verlichting wordt de bestaande monumentale verlichting gerestaureerd. 

Voor extra verlichting wordt gekozen voor een indirecte verlichting door het aanlichten van het cassetteplafond via 

een verlichtingsarmatuur die langs de rand onder het plafond wordt aangebracht. 

 

Op de zijwanden worden noodverlichtingsarmaturen, een speaker en rookdetectie geplaatst om de bestaande 

cassettes in het plafond te kunnen ontzien. Deze onderdelen komen op de natuurstenen wandafwerking.  

De mindervalidentoegang in de zijentree rechts van de hoofdentree wordt op een gelijke wijze vormgegeven als de 

entreehal. Ook hier komt een licht bronzen leuning en worden het hefplateau en de omhuizing eveneens in licht 

brons uitgevoerd. Het gewelfde plafond zal door twee led-strips aan weerszijden bij de voet aangelicht worden. 

 

Voor de centrale hal wordt zoveel mogelijk uitgegaan van schilderwerk in neutrale kleuren en een lichtvoorstel dat 

is gebaseerd op de oorspronkelijke wijze van lichttoetreding. De mozaïekband van de vloer wordt hersteld en de 

niet authentieke en gehavende vloer binnen deze band wordt vervangen door marmoleum. 

 

De nieuwe hal die onder de woontoren in de voormalige expeditiehof wordt gerealiseerd krijgt een eenvoudige 

afwerking met een vloer van natuursteen platen. De kolommen worden aan de onderzijde voorzien van een 

natuursteen basis met daarboven een stucwerk afwerking.  
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Het kleurenvoorstel voor de herbestemming van het voormalig postkantoor betreft een principevoorstel dat na het 

schoonmaken van de diverse monumentale onderdelen nader zal worden verfijnd.  

In de vestibule wordt net als in de hoofdentree verlichting onder langs het plafond aangebracht. Naar de 

aangrenzende ruimten komen nieuwe bronzen deuren, die overigens geen onderdeel uitmaken van deze 

vergunning maar die voor de transformatie. Deze worden nu voorzien van een luchtgordijn. Net als bij de 

hoofdentree worden ook hier op de wanden noodverlichtingsarmaturen, speakers en rookdetectie geplaatst.  

 

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

nabespreking 
De commissie is, zoals in de voorgaande planbesprekingen ook aangegeven, positief over het concept en de 

aanpak van het nieuwe interieur voor het nieuwe hotel. Het interieurconcept voor het hotel is in hoofdopzet 

complementair aan het verhaal van het monument en de historische elementen en de afwerking.  

 

De grootste uitdaging voor de transformatie naar een high end hotel en retail is het creëren van een balans tussen 

het te maken en het bestaande monumentale interieur. Het is van groot belang dat het nieuwe interieur in goede 

verhouding staat tot de monumentale kenmerken van het gebouw en er een symbiose ontstaat. De commissie 

merkt op dat de toevoegingen die de nieuwe tijdlaag vertegenwoordigen, over het algemeen elegant en verfijnd zijn 

en in balans met het historische interieur van het voormalig postkantoor. In hoofdlijnen vindt de commissie het 

voorstel dan ook overtuigend, maar met de volgende opmerkingen:  

 

- De commissie begrijpt de gedachte achter het principevoorstel voor de nieuwe kleuren en materialen en is het 

met de architect eens dat de uiteindelijke keuze pas na reiniging van de historische afwerking gemaakt kan 

worden. Zij vraagt het uiteindelijke voorstel voor de kleuren te onderbouwen vanuit het kleurhistorisch 

onderzoek en daarin de resultaten van de reiniging van de historische afwerking mee te nemen. De commissie 

wil het nadere voorstel voor de nieuwe kleuren en materialen door bemonstering ter plaatse kunnen 

beoordelen, speciaal waar het de centrale hal, de hoofdentree en vestibule betreft. 

- De toevoeging van toiletten in de hoek van de rondgang bij de nieuw te maken trap naast het restaurant en het 

afschermen van de ruimte van de rondgang naast de lift met een deurstel voor de realisatie van een private 

dining, wordt gezien als een acceptabele ingreep, waarbij de oorspronkelijke structuur voldoende afleesbaar 

blijft. Wel wordt opgemerkt dat meer ingrepen in de rondgang niet gewenst zijn ter wille van de ruimtelijkheid 

en leesbaarheid van de rondgang. 

- De commissie acht het vervangen van het postzegelkantoor en het hergebruik van het historische interieur 

daarvan in de kantoren op de entresol, mogelijk vanuit het beoogde toekomstige gebruik. Een voorwaarde 

daarbij is dat alles hergebruikt wordt en in samenhang met elkaar komt te staan.  

- De commissie is niet positief over de manier waarop het luchtgordijn in de bestaande deuren naar de centrale 

hal wordt geïntegreerd. Er wordt een te groot deel van het bovenraam afgedekt en de onderlinge 

verhoudingen zijn zoek. De commissie doet de suggestie om het gordijn op een elegante en fraaie wijze in het 

frame te monteren, om daarmee een slanker uiterlijk te krijgen. 

- De commissie vindt het positief dat het ontwerp voor de nieuwe deuren bij de hotelkamers is geïnspireerd op 

originele historische deuren. Maar zij betreurt het dat het benaderen van het oorspronkelijke beeld alleen geldt 

voor de gangzijde. Voor de relatie tussen de gangen en de hotelkamers is het van belang dat het aangezicht 

van de deuren in afwerking (profilering en reliëf) aan de binnenkant van de kamers aansluit bij dat van de 

gangzijde.  

- De commissie kan instemmen met voorzetramen aan de binnenzijde van de publieke ruimten van het hotel, 

maar is nog niet positief over de wijze waarop. Er wordt op meerdere plekken onvoldoende rekening gehouden 

met de historische kozijnen doordat de afmetingen van de voorzetramen in sommige ruimtes niet passend zijn 

bij het uiterlijk van de historische ramen. Een voorzetraam dient in een goede relatie te staan tot het uiterlijk 

van de historische ramen. Daarnaast doet de commissie de oproep om het aantal voorzetramen tot een 

minimum te beperken en in verschijningsvorm zo terughoudend mogelijk vorm te geven.  

- De commissie kan niet instemmen met het verminderen van het aantal trappen dat wordt hergebruikt en het 

aantal entresols dat in de hotelkamers wordt opgenomen. Zij is van mening dat er vanuit de 

monumentwaarden moet worden vastgehouden aan het eerdere voorstel. 
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- Voor de centrale hal ziet de commissie graag een proefopstelling voor de nieuwe vloer om te kunnen 

beoordelen wat de voorgestelde textuur en kleur doen voor de monumentale vloer en de ruimte als geheel. 

Daarbij verzoekt ze de aanvrager nader onderzoek te doen naar de oorspronkelijke vloerafwerking. 

- Voor de definitief toe te passen materialen en kleuren wil de commissie dat deze ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan het secretariaat welstand en monumenten en aan bureau monumenten van de gemeente 

Rotterdam 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er in voldoende mate rekening wordt gehouden met de monumentale 

waarde van het rijksmonument mits er aan de bovengenoemde opmerkingen gevolg wordt gegeven door 

te voldoen aan de hieronder omschreven voorwaarden. De aanvrager heeft toegezegd invulling te geven 

aan deze voorwaarden en deze spoedig voor te leggen. De commissie adviseert daarom Positief onder 

Voorwaarden ten aanzien van de afgifte van de omgevingsvergunning en mandateert het secretariaat en 

Buro Monumenten tot de beoordeling van de invulling van de voorwaarden. 

 

Voorwaarden: 

- De commissie wil het nadere voorstel voor de nieuwe kleuren en de materialen door bemonstering ter plaatse 

kunnen beoordelen, met name in de centrale hal, de hoofdentree en de vestibule. Het uiteindelijke voorstel 

voor de kleuren moet daarbij worden onderbouwd vanuit het kleurhistorisch onderzoek en mogelijk nog iets 

worden bijgesteld naar aanleiding van de resultaten die ontstaan na reiniging van de historische afwerking. 

- Voor de centrale hal vraagt de commissie om een proefopstelling van de nieuwe vloer om te kunnen 

beoordelen of het materiaal voldoende passend is en wat de textuur en kleur doen voor de gehele vloer en de 

ruimte als een geheel.  

- Voor de overige definitieve toe te passen materialen en kleuren wil de commissie dat deze ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het secretariaat welstand en monumenten en aan bureau monumenten van de 

gemeente Rotterdam 

- De commissie stelt dat de binnenzijde van de nieuwe deuren voor de hotelkamers in aangezicht en afwerking 

(profilering en reliëf), aan moet sluiten op de detaillering van deze deuren aan de gangzijde.  

- De commissie verlangt een nadere uitwerking van de voorzetramen waarin wordt aangetoond dat deze in 

goede relatie staan tot het uiterlijk en de afmetingen van de historische ramen. Daarnaast blijft de oproep van 

kracht om het aantal voorzetramen tot een minimum te beperken en deze in verschijningsvorm zo 

terughoudend mogelijk vorm te geven. De commissie is niet positief over eventuele voorzetraam in het 

trappenhuis van de Stadhuisvleugel en stelt als voorwaarde dat dit daar niet worden toegepast.  

- De commissie verlangt een aangepast voorstel voor het luchtgordijn dat meer recht doet aan de uitstraling van 

de deuren naar de centrale hal. 

- De commissie is negatief over het verminderen van het aantal trappen dat wordt hergebruikt en het aantal 

entresols dat in de hotelkamers wordt opgenomen. Zij doet de dringende oproep om conform eerdere 

planvorming bij ieder hotelkamer in de tussenvleugel een entresol met trap te plaatsen, conform het 

aanvankelijke voorstel.  
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