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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 8 JUNI 2022 
 

 

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

 

4  PLANNEN 13:30 

 

4.1  Kruisnetlaan 200, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (20 min) 13:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woongebouw 

Ontwerp: Mulderblauw Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.22.03.00126 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Groothandelsmarkt 45, Overschie (1e commissiebespreking) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw groothandelsmarkt 

Ontwerp: Dedato Ontwerpers en Architecten 

 Dossier:   OMV.22.03.00310 

 

4.3  Oostmolenwerf 100, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:10 

 Omschrijving:  Hoge Wiek: nieuwbouw 363 studenten eenheden en voorzieningen 

 Ontwerp:   Mecanoo Architecten B.V.  

 Dossier:   OMC.22.03.00036 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Schiemond 50, Delfshaven (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (20 min) 14:25 

 Omschrijving:  RDM Veerhuis: restauratie, herbestemming en nieuwbouw 

Ontwerp: Studio Donna van Milligen Bielke & Ard de Vries Architecten 

 Dossier:   OMC.22.02.00036 (conceptaanvraag)  

 

4.5 Heemraadssingel 334, Delfshaven (3e commissiebespreking) (15 min) 14:45 

Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

Ontwerp:   MD2 

 Dossier:   OMC.21.11.00039 (conceptaanvraag)  

 

4.6  Stadhoudersplein 35, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO 

Ontwerp: Van den Berg Architecten 

 Dossier:   OMC.22.04.00056 (conceptaanvraag)  

 

4.7  Brabantsestraat 16, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 15:20 

 Omschrijving:  Transformatie school 

 Ontwerp:   Linea architecten 

 Dossier:   OMC.21.02.00046 (conceptaanvraag)  
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4.1  Kruisnetlaan 200, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw woongebouw 

Ontwerp:  Mulderblauw Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.22.03.00126 (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 voor ouderen. Het volume bestaat 

uit een gesloten blok van deels drie en deels zeven lagen. De hoofdentree bevindt zich aan een aangrenzende 

groenstrook aan de lange zijde van het hoge deel. Het binnenhof wordt ingericht met parkeerplekken, waarbij de 

auto’s worden afgeschermd door bomen en klimplanten in gespannen staaldraden. De woningen op de 

beganegrond krijgen een buitenruimte op een iets verhoogde betonnen terras, met een afscheiding aan één zijde 

van de verhoging. De woningen op de verdiepingen zijn voorzien van balkons die aan de gevel zijn gehangen en 

ten opzichte van elkaar wat verspringen. 

 

De gevels hebben een opzet van horizontale betonnen banden met een invulling van antraciete, geprofileerde 

staalplaten en verdiepingshoge puien. De kozijnen en een deel van de dichte delen worden in een lichtere kleur 

voorgesteld. De balkons komen voort uit de betonnen banden maar zijn minder dik en de balustrades zijn 

voorgesteld als spijlenhekwerken. De entree wordt gemarkeerd door een dubbelhoge ruimte met een hoog paneel 

die voorzien is van de naamaanduiding van het gebouw. 

 

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. 

- 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. 
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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. 

- 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 reageert positief op de ruimtelijke inpassing van het woongebouw en geeft aan dat de hoofdopzet 

met betonnen, horizontale banden goed passend is binnen de stempel- en strokenwijk. Zij geeft de volgende 

opmerkingen en aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het plan: 

 

- De uitstraling van het gebouw is erg somber door de toepassing van de antraciete beplating. Daarnaast is de 

toepassing van staalplaat niet eigen in het gebied. 

- De horizontale banden ogen erg fors en gaan niet goed samen met de subtielere balkonplaten. De commissie 

vraagt om voor alle gevelbanden inclusief de balkons en de dakrand een heldere structuur aan te brengen. 

- De uitkragende balkons hebben onvoldoende kwaliteit en zijn niet passend bij de gevelopzet. De balkons 

zouden deels verdiept aangebracht kunnen worden zodat een minder platte gevel ontstaat en de bewoners 

meer beschut kunnen zitten. Daarnaast mist de commissie een duidelijk ritme in de positionering van de 

balkons. 

- De commissie vraagt aandacht voor de invulling van de plint aan de gevelzijde van de hoofdentree. De vraag 

is wat er overblijft wanneer de horeca niet ingevuld gaat worden en de grote fietsenstalling voegt weinig 

kwaliteit toe. Daarnaast mist de hoofdentree een duidelijke markering zoals een luifel. 

- Gevraagd wordt om in de nadere uitwerking ook de tuinmuur van de privé buitenruimtes mee te nemen en in 

materialisering af te stemmen op het woongebouw. 

- De gespannen draden boven de parkeerplekken zijn niet krachtig, waardoor geadviseerd wordt om het groen 

in het binnenhof verticaal langs de gevel te laten groeien. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen. 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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4.2  Groothandelsmarkt 45, Overschie (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw groothandelsmarkt 

Ontwerp: Dedato Ontwerpers en Architecten 

Dossier:  OMV.22.03.00310 

 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de grootschalige transformatie van een deel van het bedrijventerrein de 

Spaanse Polder. Hierbij wordt de gehele transformatie op hoofdlijnen gepresenteerd. Daarnaast wordt nader 

ingegaan op de eerste fase, die op het binnenterrein is gesitueerd en als aanvraag omgevingsvergunning is 

ingediend.  

 

De ontwikkeling bevindt zich met name op een binnenterrein doordat een deel van de bestaande bebouwing aan 

de randen van het gebied intact blijft. Op de hoek van de Vlaardingweg en de Industrieweg wordt een nieuw 

kopgebouw voorgesteld. Deze bestaat uit een tweelaags volume die in architectuur aansluit op het naastgelegen 

en eerder gerealiseerde bedrijfsgebouw, met een glazen gevel, een luifel ter hoogte van het dak en een glazen 

paviljoen op het dak. Daarnaast bevindt zich het entreegebied van het terrein dat wordt gemarkeerd door een 

zwevend dak in een zigzag-vorm. Aan de zijde van de Schie wordt een parkeergarage in combinatie met de 

afvalverwerking voorgesteld. De architectonische uitstraling van de zone langs de Schie wordt minder goed 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Op het binnengebied worden langgerekte volumes voorgesteld met een tussenstraat, waarbij de lange zijdes 

bereikbaar zijn voor bestel- en vrachtwagens. De volumes hebben een hoogteverschil en worden gekoppeld door 

een stalen luifel op een houten spantenconstructie. De gevels krijgen een betonnen plint met een bovenbouw van 

sandwichbeplating in een grijze kleur. De beganegrond is voorzien van puien met een lange luifel in het midden 

van de gevel, met daarboven smalle, verticale raamopeningen. De koppen zijn vlak en gesloten vormgegeven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

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 eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf. 

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat er zowel op de schaal van de grootschalige transformatie als op de schaal van de 

aanvraag omgevingsvergunning wordt gereageerd, waarbij de grootschalige transformatie passend moet zijn 

binnen het welstandsbeleid voordat de verschillende deelfases beoordeeld kunnen worden. De Spaanse Polder is 

een bedrijventerrein dat oorspronkelijk is ontworpen als woon-werkstad, waar op dit moment het ambitieniveau 

hoog ligt betreft de architectonische uitstraling, duurzaamheid en circulariteit. Met de grootschalige transformatie 

ligt er nu de kans om dit deel van het bedrijventerrein te transformeren naar een meer hoogwaardig en publiek 

onderdeel van de stad. 

 

De commissie heeft waardering voor de aandacht voor duurzaamheid, uitgewerkt naar groen, water en energie. 

Duurzaamheid heeft echter ook betrekking op slim ruimtegebruik, op een efficiënte omgang met de beschikbare 

ruimte. De commissie mist in de benadering de transformatie naar een meervoudig ruimtegebruik. Gevraagd wordt 

om te onderzoeken hoe functies over meerdere verdiepingen gestapeld kunnen worden zoals in het Westland 

wordt gedaan. Daarnaast worden de kansen om aan te sluiten op de bredere omgeving en het terrein aan te haken 

op de grotere ruimtelijke structuren niet opgepakt en inzichtelijk gemaakt. Zo kan de zijde van de Delfshavense 

Schie betekenis toevoegen aan een publieke recreatieve route langs het water, terwijl juist hier het parkeergebouw 

voor het terrein is gesitueerd. 

 

Met betrekking tot de architectuur wordt aangegeven dat het eerder gerealiseerde gebouw naast het terrein een 

goed uitgangspunt vormt voor de uitstraling van de nieuwe bebouwing en op eigentijdse wijze refereert aan de 

oorspronkelijke wederopbouwarchitectuur. Voor het bouwdeel wat binnen de aanvraag omgevingsvergunning valt 

is de commissie nog niet geheel overtuigd van de keuze voor de verbonden luifels tussen de twee volumes in 

combinatie met de bomen die eronder staan. Daarnaast wordt van het kopgebouw meer expressie verwacht. Ook 

constateert de commissie dat de kopse kanten erg vlak zijn vormgegeven, zij missen een zichtbare structuur die 

kenmerkend is voor de oorspronkelijke bebouwing van de Spaanse Polder. Ten slotte geeft de commissie het 

belang aan van een verlichtingsplan dat aan zal moeten sluiten op het innovatieve karakter van het te 

transformeren terrein. 
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Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.3  Oostmolenwerf 100, Centrum (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Hoge Wiek: nieuwbouw 363 studenten eenheden en voorzieningen 

Ontwerp:  Mecanoo Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.22.03.00036 (conceptaanvraag)  

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren voor studenten, als reactie 

op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 23 maart 2022. De gevel van het basement is aangepast 

doordat de raamopeningen zijn vergroot naar een gridstructuur en het metselwerk tot aan het maaiveld is 

doorgetrokken. Het verzinken in de dijk wordt tegengegaan door de raamopeningen tot aan de grond door te laten 

lopen in plaats van de toepassing van bloembakken. Bij de trap aan de gevel en op de kade worden wel stalen 

bloembakken voorgesteld. In de toren zijn de naar buiten kragende balkons komen te vervallen. De kleuren van het 

gebouw worden in relatie tot de omliggende bebouwing en bouwplannen gepresenteerd, en er is een beeld van het 

ontwerp vanaf de Maasboulevard toegevoegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

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

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

Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat er duidelijk is gereageerd op de opmerkingen uit het vorige verslag en dat de 

vormgeving van het basement is verbeterd door een passende landing op de straat, de dijk en de kade. Ook de 

aanpassingen aan de raamopeningen in dit gebouwdeel komen het voorstel ten goede. De commissie is echter 

nog niet overtuigd van de volume-opbouw in combinatie met de architectonische uitstraling van het gebouw, wat 

wordt versterkt door het toegevoegde beeld vanaf de Maasboulevard. Het is onduidelijk of er wordt gekozen voor 

een toren op een basement of een opzet van meerdere gestapelde volumes. De commissie vraagt de architect om 

hier een heldere keuze in te maken en dit principe rondom het gebouw consequent door te zetten. Daarnaast geeft 

de commissie de volgende aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- Hoewel de commissie in de eerdere vergadering de ongewenste zichtbaarheid van objecten op de 

buitenruimtes als opmerking meegaf heeft de torengevel minder kwaliteit en plasticiteit gekregen door het 

geheel verwijderen van de balkons.  

- De eerste en de tweede verdieping aan de zijde van de Nieuwe Maas moeten een krachtigere uitstraling 

krijgen aangezien deze gevelzijde de entree van de binnenstad vormt. 

- De plantenbakken op de kade zijn niet passend bij de schaal en het karakter van het gebied. 

- Het samengaan van het metselwerk en het aluminium in kleur, textuur en spiegeling moet nog bewezen 

worden in de bemonstering van de gevelmaterialen. Daarnaast wordt gevraagd om bij de aanvraag 

omgevingsvergunning een voorstel te doen van een geveldeel of de geveldelen waarvan een mock-up 

gemaakt zal worden, die in later stadium ter beoordeling kan worden voorgelegd aan de commissie. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag maar vraagt daarbij aandacht 

voor bovengenoemde opmerkingen en aandachtspunten. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

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

zorgvuldige detaillering.  
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4.4  Schiemond 50, RDM Veerhuis, Delfshaven (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 
 

Omschrijving:  Restauratie, herbestemming en nieuwbouw 

Ontwerp: Studio Donna van Milligen Bielke & Ard de Vries Architecten 

Dossier:  OMC.22.02.00036 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 voorstel om het Veerhuis van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te 

renoveren, te herbestemmen naar een Schrijvershuis. De basisfaciliteiten bestaan uit schrijfplekken (individueel en 

in groepsverband), ondersteunende horeca, kleinschalige podiumfunctie op de begane grond en een tuin en terras 

rondom.  

 

Het RDM-veerhuis is een ontwerp van H.A.J. Baanders & J. Baanders en in 1918 langs de noordelijke oever van 

de Maas gebouwd, op de plaats waar de veerpont aankwam die het personeel van de RDM naar de werf op de 

zuidelijke Maasoever in Heijplaat bracht. Het is sinds juni 2020 beschermd als gemeentelijk monument, maar het 

leegstaande en onbewoonbaar verklaarde Veerhuis zal gerenoveerd en her geprogrammeerd moeten worden om 

het weer een toekomst te geven.  

 

Het Veerhuis is samengesteld uit het ‘woonhuis’ - een dienstwoning en wachtlokaal op begane grond en een 

verdieping met een langgerekt, eenlaags ‘magazijn’ aan de oostzijde. De vormgeving van het gebouw, met een 

vakwerkconstructie en een invulling van drijfsteen, geprofileerde windveren, bloembakken en ruitvormige ramen, 

gaf het RDM-veerhuis een landelijke uitstraling en sloot aan bij de andere door Baanders voor de RDM ontworpen 

gebouwen op Heijplaat.     

 

Er is de wens om het magazijn zo flexibel mogelijk te programmeren voor wisselende groepen en vanuit binnen de 

Maas te ervaren. Hiertoe worden het aanwezige opzichtershuisje, de bestaande deuren en de invulling met 

drijfsteen in de bestaande vakwerkconstructie van de gevel verwijderd en de vakwerkconstructie aangepast naar 

een pui. Meerdere doorgangen zullen toegang geven naar het beoogde terras. Daarnaast komen er voor de ruimte 

ontworpen vaste meubels. De architectuurtaal is geïnspireerd door de representatieve directievertrekken van het 

RDM terrein op Heijplaat. Het woonhuis is bedoeld voor individuen of kleine groepjes en voor de indeling wordt 

zoveel mogelijk de oorspronkelijke structuur aangehouden.  

 

Om het totale programma van een schrijvershuis te realiseren en tegelijk het magazijn zo vrij indeelbaar mogelijk te 

houden wordt voorgesteld om het Veerhuis aan de oostzijde uit te breiden met een tweelaagse aanbouw in een 

eigentijdse architectuur. De voorgestelde sculpturale hoofdvorm betreft een geabstraheerde inverse van de kap 

van het woonhuis die wordt gedraaid en gespiegeld. Voor de huid wordt gedacht aan een materiaal, dat op afstand 

vooral stoer oogt maar van dichtbij het ambacht toont.  

 

Het ruimtelijke plan van de openbare ruimte rond het pand is nog niet uitgewerkt, maar hierin wordt wel reeds 

rekening gehouden met toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen, voor wat betreft de positionering van een 

uitbouw en de realisatie van een terras aan de Maas. 

 

Het ontwerpvoorstel betreft vooral een concept op hoofdlijnen om te polsen hoe de commissie aankijkt tegen een 

dergelijke herbestemming en uitbreiding.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties  
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Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

- 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. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is verheugd over het voorstel om het Veerhuis van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 

(RDM) te herstellen en te herbestemmen. Het RDM- veerhuis kan hiermee weer een waardige toekomst krijgen en 

worden gered van de teloorgang.  Het initiatief tot het oprichten van een schrijvershuis in het voormalige RDM-

veerhuis met als thema de verwijzing naar elders vindt de commissie interessant en vanuit de oorspronkelijke 

connectie tussen het veerhuis en de werf erg toepasselijk. Zij vindt het een fantastische opgave die op een 

intrigerende wijze wordt ingevuld. Ook het narratief van het veerhuis wordt goed begrepen en het monument wint 

aan kracht door een tweede kop. Het veerhuis krijgt hiermee een markant gezicht naar de te verwachten 

stedenbouwkundige ontwikkeling op Schiemond en een eventuele derde oeververbinding. Voor de verdere 

uitwerking van het voorstel geeft de commissie de volgende vragen en aandachtspunten mee: 

 

- De commissie is op hoofdlijnen enthousiast en positief over de voorgestelde positie en de sculpturale opzet 

van de uitbreiding die tegen de kopse zijde van het lagere deel van het RDM-veerhuis komt. Zij vindt het een 

krachtig ontwerp dat een interessante dialoog oplevert tussen de bestaande kop van het RDM-verhuis en de 

nieuwe beëindiging tegen het lagere bestaande magazijn dat hiermee tussen twee accenten komt te liggen. 

De commissie geeft aan dat de kracht van het ontwerp valt of staat met een materiaalgebruik en een 
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detaillering die het beeld ondersteunen en dat er tegelijk voldoende rekening moet worden gehouden met de 

zeggingskracht van het monument. Er dient een juiste balans tussen bestaand en nieuw te ontstaan.  

- De aanhechting van de uitbreiding op het monument is een punt van aandacht. De presentatie toont meerdere 

voorstellen, waarbij de commissie de oproep doet om via ontwerpend onderzoek te verkennen wat vanuit het 

monument geredeneerd de beste aansluiting is.  

- De commissie vindt dat de interne overgang tussen bestaand en nieuw en de ruimte direct achter de doorgang 

voor wat betreft de routing, de sfeer en de programmering nog aandacht vraagt. De commissie ontvangt graag 

een antwoord op de vraag hoe deze vanuit het narratief van het RDM-veerhuis als ook het nieuwe programma 

eruit komt te zien. 

- De commissie begrijpt de wens om het voormalige magazijn van het RDM-veerhuis te willen openen naar de 

Maas. Tegelijk vindt zij dat het volledig openen van de gevel wringt met de atmosfeer van de ruimte. Zij vraagt 

naar een optimum tussen beide te zoeken en meer van het bestaande te behouden. Zij vraagt het 

opzichtershuisje en de oorspronkelijke deuren in deze vraag te betrekken en niet zomaar vanuit de wens tot 

meer openheid deze te verwijderen.    

- Ook met betrekking tot het inrichtingsvoorstel van het magazijn, vraagt de commissie om een juiste balans 

tussen bestaand en nieuw. Het sobere karakter van het magazijn en de sprekende constructie zullen ook na 

herinrichting herkenbaar moeten blijven.   

  

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

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

antwoord op geeft. 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  Heemraadssingel 334, Delfshaven (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Transformatie en uitbreiding 

Ontwerp:  MD2 

Dossier:  OMC.22.03.00130 eerder 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 20 april 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 de kozijnen in hoogte en positionering zijn afgestemd 

op de gevelopeningen en de vensterindeling van het bestaande pand. Daarnaast krijgen de kozijnen verwijzend 

naar het lof- en lijstwerk van het bestaande pand een kader rondom het kozijn. De kozijnen en de dakrand in de 

beoogde uitbreiding blijven van aluminium. De kleur van het aluminium is nog in onderzoek. Verder is de dakrand 

opgehoogd om de beoogde zonnepanelen uit het zicht te kunnen plaatsen. 

 

Als gevelmateriaal wordt uitgegaan van een cementgebonden gekamd pleisterwerk met horizontale gladgestreken 

banden om de spekbanden in het gevelvlak van het historische pand volgens een eigentijds ontwerp voort te 

zetten. De vormgeving van de horizontale banden is naar aanleiding van de vraag over vervuiling verder 

onderzocht. De uitkomst is de extra negge in de horizontale belijning om de vervuiling te sturen en de toevoeging 

van een doorgaande waterslag om nog preciezer aan te sluiten bij de spekband die bestaat uit een stapeling van 

een bruine en een gele geglazuurde bakstenen band.  

 

De te maken houten deuren in de bestaande gevelopening van de tuinmuur krijgen een klassieke indeling en 

kleurgebruik. Naar aanleiding van de vraag van de commissie om in het souterrain een programma te realiseren 

dat levendigheid aan de straat geeft wordt een collectieve werkruimte voorgesteld. 

 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

- 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. 

- 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 is positief over het voorstel. De aanpassingen in de gevelopzet van de uitbreiding hebben geleid tot 

een overtuigende samenhang tussen het bestaande pand en de beoogde nieuwbouw. De positie van de vensters 

en het voorgestelde kader om het kozijn als ook de horizontale band die bestaat uit glad pleisterwerk en een 

doorgaande waterslag geven deze samenhang. De commissie geeft als aandachtspunt mee dat een voorstel voor 

een doorvalbeveiliging nog ontbreekt terwijl deze vanuit de regelgeving nodig zal zijn. Daarnaast vraagt de 

commissie ter beoordeling van het materiaal- en het kleurgebruik om bemonstering in de vervolgfase.  

 

Wat nog ontbreekt in de presentatie van de architect is het ontwerp voor de zij- en kopgevel van de uitbreiding die 

is gericht naar het binnengebied. De commissie geeft aan dat zij een gelijk ambitieniveau verlangt en dat zij dat 

nog ter beoordeling wil zien. Zodra er een antwoord op de vraag is stelt zij voor dat het secretariaat het voorstel 

tussentijds in het besloten overleg met de commissie aan haar voorlegt.  

 

De commissie geeft aan dat zij voorafgaand aan de vergadering is geïnformeerd over een ingezonden brief van de 

bewonersorganisatie HERO, waarin zorgen worden geuit over het planvoorstel.  Het betreft met name de gevolgen 

voor de bezonning en de privacy van de naastgelegen panden als ook de wens tot een passende programmering 

van het souterrain. De commissie geeft aan dat zij via het secretariaat van welstand de vraag over bezonning door 

afdeling stedenbouw wil laten beantwoorden. Met betrekking tot privacy vanuit het belendende perceel geeft zij het 

collegiaal advies aan de architect om een plantenbak met groen langs die zijde van het dakterras te maken. Voor 

een passende en attractieve programmering van het souterrain is het belangrijk dat de voorgestelde collectieve 

werkruimte ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.  

 

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 vraagt het secretariaat om het antwoord van de architect op de vraag over de kop- en zijgevel naar 

het binnengebied tussentijds in het besloten overleg met de commissie voor beoordeling voor te leggen.  
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4.6  Stadhoudersplein 35, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO 

Ontwerp:  Van den Berg Architecten 

Dossier:  OMC.22.04.00056 (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 sloop-nieuwbouw van het Grafisch Lyceum Blijdorp. Het huidige 

gebouw is vrij gesloten, past niet meer bij de ambities van de school en er zijn extra lokalen en gymzalen nodig. 

Daarnaast is de verkeerssituatie rond de school onveilig. Om die reden wordt een groter en meer up-to-date 

schoolgebouw voorgesteld. 

 

Het Grafisch Lyceum Blijdorp ligt in het Uitbreidingsplan van Kromhout en Witteveen uit 1931 waar de 

Noorderhaven werd gedempt en er een riante groenzone voor terug kwam. Vanaf 1959 komen een aantal 

noodscholen in het groengebied wat eind jaren ‘80 definitief wordt met de bouw van het huidige gebouw. Er is ook 

een gezondheidscentrum in de groenzone gekomen. Deze ligt naast het Grafisch Lyceum Blijdorp. Het 

Uitbreidingsplan van Kromhout en Witteveen, waarin het Grafisch Lyceum Blijdorp ligt is tegenwoordig beschermd 

als Stadsgezicht Blijdorp/Bergpolder.  

 

De nieuwbouw voor het Grafisch Lyceum Blijdorp wordt een L-vormig gebouw van 16m hoog met een voorkant aan 

het Stadhoudersplein en een schoolplein en een entree naar de groenzone dat wordt afgeschermd met een 

hekwerk. Hiermee wordt het gebouw ongeveer even hoog als de omliggende gevelwanden. Voor meer doorzicht 

op de as wordt voorgesteld de nieuwbouw op grotere afstand te plaatsen van het gezondheidscentrum en meer 

naar de zijkant van de groenzone te leggen. De fietsenstalling zal aan deze zijde op eigen terrein worden 

gerealiseerd. De aula komt op de eerste verdieping en wordt aan beide zijden opengewerkt om de as tussen de 

groenzone en het plein aan de Stadhoudersweg als zichtlijn door het gebouw te behouden. De gevelopzet van het 

te maken schoolgebouw bestaat uit een ritme van verticale vensters en platen die elkaar afwisselen of in elkaar 

grijpen. Om de relatie tussen het gebouw en het park te verstevigen en het als object in de ruimte te lezen is het 

materiaalgebruik afwijkend van de omliggende stedelijke gevelwanden.   

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Blijdorp/Bergpolder) 

 

Relevante criteria Blijdorp / Bergpolder - Stedelijke groengebieden 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven in het groengebied worden afgestemd op de sfeer, ontsluiting en functie daarvan, en 

verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

- Bouwinitiatieven in Diergaarde Blijdorp sluiten aan bij het oorspronkelijke totaalontwerp (zoals beschreven in 

de redengevende omschrijving van dit monument). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de specifieke locatie binnen het groengebied.  

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- 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 vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied.  

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het groengebied.  

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuren zijn afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied. 

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering afgestemd op de sfeer en karakter van Blijdorp-

Bergpolder. 

- De kwaliteit van de detaillering blijft hoog; vervanging van onderdelen (met name stalen raam- en 

deurkozijnen) conform het origineel. 

- 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). 

- 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 vindt de vervangende nieuwbouw voor het Grafisch Lyceum Blijdorp een uitdagende opgave. Zij 

verwacht dat de huidige situatie binnen de stedenbouwkundige structuur van Kromhout en Witteveen verbeterd 

kan worden als het gebouw goed wordt ingebed in het groen en een alzijdige, overtuigende architectuur krijgt. 

Helaas is de commissie van mening dat het voorliggende voorstel voor de vervangende nieuwbouw van het 

Grafisch Lyceum Blijdorp daarin niet slaagt. Het getoonde ontwerp past matig tot niet in de stedenbouwkundige 

structuur en voldoet niet aan de gebiedstypecriteria voor Stedelijke groengebieden in het beschermd stadsgezicht 

Blijdorp-Bergpolder. De commissie vraagt daarom een aantal stappen terug te doen in het ontwerpproces en vanuit 

de volgende twee scenario’s opnieuw naar de opgave te kijken:  

 

1. Het schoolgebouw stuurt in positie en massaopbouw aan op wandvorming aan het Stadhoudersplein. 

2. Het schoolgebouw wordt een object in een monumentale groene ruimte. 

 

Vanuit die scenario’s geeft de commissie de volgende opmerkingen en aandachtspunten mee: 

- In beide scenario’s dient een overtuigende relatie tussen het plein en het park te ontstaan en dient het gebouw 

alzijdig te worden ontworpen en zal het in hoogte ondergeschikt moeten zijn aan de stedelijke gevelwanden 

langs de randen van de as (groenzone en plein).  

- In het geval van het scenario van een object in de ruimte vraagt de commissie de positie van het gebouw 

vanuit de brede context te bekijken en te studeren op verschillende posities. Dit zou wellicht kunnen leiden tot 

een schoolgebouw dat meer naar achteren wordt geplaatst zodat het vrijer in de groenzone komt te staan.  

- Dat er wordt voorgesteld de afstand tussen de nieuwbouw en het gezondheidscentrum te vergroten snapt de 

commissie, maar het gevolg is dat het schoolgebouw hiermee te dicht tegen de rand van de groenzonde komt, 

waardoor het geen object in de ruimte wordt en in het geval van het andere scenario niet leidt tot wandvorming 

aan het Stadhoudersplein. 



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 

 

 
16 

 

- Daarnaast vindt de commissie een fietsenstalling gelegen aan de doorgang tussen de beoogde nieuwbouw 

voor het Grafisch Lyceum Blijdorp en het naastgelegen gezondheidscentrum niet de verlangde repressieve 

uitstraling genereren. Zij doet de oproep om dit soort voorzieningen uit het zicht te plaatsen. Als dat niet 

mogelijk is, verlangt de commissie een integraal ontwerp waar dit soort zaken in positie en architectuur deel 

uitmaken van het totaal en de openheid naar het park te allen tijde voorop staat. Vanuit dit oogpunt is het 

afschermen van het schoolplein door een fietsenstalling en een omheining van hekwerken niet passend. 

 

Gezien de bijzondere ligging in het beschermd stadsgezicht Blijdorp-Bergpolder, vindt de commissie dat er zowel 

stedenbouwkundig als architectonisch meer uit de opgave tot vervangende nieuwbouw voor Grafisch Lyceum 

Blijdorp moet worden gehaald en ziet zij een nieuw voorstel met belangstelling tegemoet. 

 

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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4.7  Brabantsestraat 16, Feijenoord (2e commissiebespreking)   
 

Omschrijving:  Transformatie school 

Ontwerp:  Linea architecten 

Dossier:  OMC.21.02.00046 (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 het herbestemmen van een voormalig schoolgebouw aan de 

Brabantsestraat tot wonen, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag d.d. 12 januari 

2022. Het is een markant gebouw waarvan een deel in de jaren ’80 van de vorige eeuw is gesloopt, waardoor de 

toren en de poort naar het hof er niet meer zijn. Bij onderhoudswerkzaamheden zijn de houten kozijnen vervangen 

door kunststof en de bijzondere bloemkozijnen in de voorgevel komen te vervallen. De dakkapellen zijn indertijd 

verbreed en het interieur is nagenoeg weg. Wat nog rest is de hoofdindeling. 

 

Op basis van een analyse van de oorspronkelijke gevelopzet is de eerder voorgestelde grondgebonden toegang 

gewijzigd naar een tweetal collectieve toegangen in de voorgevel. In vormgeving en detaillering zijn deze nieuwe 

toegangen gelijk aan de toegang tot het bestaande secondaire trappenhuis. De eerder voorgestelde groenstrook 

aan de voorgevel is gewijzigd naar meerdere gelijke groenperken met een metselwerk tuinmuur.  De plattegronden 

van de woningen aan de straat krijgen niet langer een vaste indeling maar worden in de markt gezet als een 

loftwoning. 

 

De niet oorspronkelijke entree van het hoofdtrappenhuis wordt gewijzigd naar een overhoekse pui analoog aan het 

bovengelegen venster. De beoogde uitbouw aan de achterzijde is ook gewijzigd door deze in het huidige voorstel 

minder diep en hoog te maken. De nieuwe gevelopzet van de uitbouw bestaat uit vlakken van metselwerk die 

worden afgewisseld door glazen puien met een doorzichtige balustrade. Het dak van de uitbouw wordt ingericht als 

buitenruimte en wordt tevens de ontsluitingsroute van de woningen in de kap die vanaf de galerij met een 

inpandige steektrap kunnen worden bereikt. De van origine vrij gesloten achtergevel krijgt op de verdieping grote, 

hoge vensters waarvan de bovenzijde wordt afgedekt met Braziliaans metselwerk. In de kap komen glazen 

dakkapellen met erboven een rij dakvensters.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

- 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.  

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

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie merkt op dat het herbestemmen van het voormalige schoolgebouw geen gemakkelijke opgave blijkt 

te zijn. De juiste balans tussen voor- en achtergevel is nog niet gevonden, waardoor vooralsnog geen hernieuwde 

architectonische eenheid ontstaat.   

 

De aanpak van de voorgevel en het voorstel tot loftwoningen aan de straat is in principe goed. Ook de keuze om 

niet iedere grondgebonden woning een voordeur te geven is positief. Hierdoor blijft de school als instituut 

afleesbaar. Echter het aantal deuren in vergelijking tot de ritmiek van de bestaande gevelcomponenten in de 

voorgevel is wel een punt van aandachtspunt. De commissie vraagt het ritme van de gevel te volgen en uit te gaan 

van drie te maken toegangen. Daarnaast is de commissie niet positief over een vormgeving van de deur die gelijk 

is aan die van de bestaande toegangsdeur bij de secundaire entree. Deze deur is specifiek ontworpen voor die 

plek en daarmee niet zonder meer te kopiëren. De commissie geeft mee de nieuwe toegangsdeuren een eigen 

karakter te geven, maar wel te laten passen bij de beeldtaal van het gebouw en ze familie te laten zijn van de 

bestaande deuren.  

 

De commissie is negatief over de aanpak van de achtergevel vanwege de ontbrekende relatie met de overige 

gevels. Vooral het Braziliaans metselwerk en de losse vlakken van metselwerk laten het geheel uiteenvallen. De 

commissie begrijpt de wens om de te maken woningen in de school zicht te bieden op het groene park aan het 

achtergebied. De commissie doet daarom het collegiaal advies te onderzoeken wat het voor het gebouw betekent 

als het formaat en de indeling van de vensters in de voorgevel wordt herhaald in de achtergevel. Wellicht kan 

hiermee de verlangde samenhang binnen de architectonische eenheid van het bestaande schoolgebouw 

behouden blijven, doordat eenzelfde vocabulaire wordt gehanteerd en tegelijk tegemoet kan worden gekomen aan 

de wens van meer openheid naar het achtergebied. Met betrekking tot de dakkapellen in het achterdakvlak vraagt 

de commissie nauwer aan te sluiten bij de typologie van de oorspronkelijke dakkapellen. Voor de uitbouw geeft de 

commissie mee dat het, gezien de opzet van het gebouw, belangrijk is dat het geen naast elkaar geplaatste 

gevelcomponenten worden, maar openingen in 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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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