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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 22 JUNI 2022 
 

 

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

 

 

3  PLANNEN 11:30 

 

3.1  Delftseplein, Centrum (2e commissiebespreking) (20 min) 11:30 

 Omschrijving:  Treehouse: nieuwbouw woongebouw en andere gebouwfuncties en voorzieningen 

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

 Dossier:   OMC.21.04.00088 (conceptaanvraag)  

 

3.2  Kleiweg 500, Hillegersberg Schiebroek (2e commissiebespreking) (20 min) 11:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Sint Fransiscus Gasthuis 

Ontwerp:  Aan de Amstel architecten B.V. 

Dossier:   OMV.22.02.00188 

 

3.3 Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (3e commissiebespreking) (20 min)  12:10 

 Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

 Ontwerp:   HD Architecten & ECHO Urban Design 

 Dossier:   OMC.22.06.00027 (conceptaanvraag) 

 

3.4  Vijverhofstraat 10, Noord (3e commissiebespreking) (rijksmonument) (30 min) 12:30 

 Omschrijving:  Hofbogen: Herbestemming spoorbogen-dakpark 

Ontwerp: De Urbanisten B.V., Bureau Van Eig & Tak Architektenbureau B.V.  

Dossier: OMC.21.04.00062 (conceptaanvraag) 
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3.1  Delftseplein, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Treehouse: nieuwbouw woongebouw en andere gebouwfuncties en voorzieningen 

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

Dossier:  OMC.21.04.00088 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 architecten presenteren gezamenlijk een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de toren aan het 

Delftseplein, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 20 april 2022. De volgende 

aspecten zijn aangepast in het gevelontwerp en de aansluitingen op het maaiveld: 

 

- De gevelbanden in de noordgevel zijn dieper gemaakt, waarbij de hoeken van de gevel symmetrischer zijn 

opgezet. Bij de kantoorverdiepingen zijn banden met verschillende dieptes aangebracht, die refereren aan de 

langere balkons op de oost- en westgevel. 

- In de kroon van de toren krijgt de bovenste laag een grotere verdiepingshoogte zoals bij de tiende verdieping. 

Hierdoor komt de installatieruimte meer verdiept in het volume te liggen en wordt de glazenwasinstallatie 

minder zichtbaar vanaf straatniveau. Daarnaast is de vormgeving van de terrassen eenduidiger geworden en 

trappen deze in twee richtingen naar beneden af. 

- In de plint zijn op de twee koppen van het gebouw een deur deuren toegevoegd.  

- Voor de trappartijen wordt aangegeven dat de bovenste plateaus na sluitingstijd van de horeca worden 

afgesloten door hekwerken die in de presentatie schematisch worden weergegeven. 

- Aangegeven wordt dat de veiligheid van de trappartijen verder wordt gegarandeerd door een goede 

verlichting, camerabewaking en de nabije aanwezigheid van de KLPD. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Rotterdam Central District) 

 

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

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

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

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

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

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

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

hoogstandjes. 

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

middendeel en een top. 

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

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

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

daardoor niet in het geheel passen zijn ongewenst. 

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

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

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

het gebouw - en door de detaillering van de gevels (zie: Criteria voor een levendige gevel). 
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- Verbouwingen van bestaande gebouwen worden getoetst aan de criteria in de Koepelnota. De toetsingscriteria 

voor aanpassingen op bestaande plinten staan in deze welstandsparagraaf. 

 

Relevante criteria plint 
De plint is het gebouwdeel tussen maaiveld en onderkant luifel. 

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

gebouw door. 

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

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

gevel en beveiliging ruimte overblijft. 

Ontwikkellocatie – Mixone plint 

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

herkenbaar geheel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aan te kunnen.  

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

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

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

verplicht. 

Ontwikkellocatie – overige gevels 

Overige gevels van de nieuwbouw. 

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

parkeergarages, container- en installatieruimtes. 

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

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

Luifels 

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

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

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

ondersteunen. 

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

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

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

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

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

Central District. 

 

Relevante criteria bovenbouw 
Criteria voor een levendige gevel 

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

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

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

 

Relevante criteria levendige gevel 
De levendige gevel is een gevel: 

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

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

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

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

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

geeft. 

 

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

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

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

krijgt/krijgen. 

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

- Het principe van ingetogen geometrie wordt gerespecteerd. 

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

silhouet en uitstraling van gebouw en skyline niet nadelig beïnvloeden. 

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

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

 

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

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

krijgen dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels. 

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

bepalend voor silhouet en uitstraling van gebouw en skyline. 

 

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

Duurzaam te onderhouden en tot in lengte der dagen vervangbaar. 

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

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

 

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

elementen dienen te passen binnen het open straatbeeld. 

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de trappartijen op de koppen van het gebouw een fraaie vormgeving hebben en de 

beide zijdes van het gebouw zullen verlevendigen. Het toevoegen van de deuren op de koppen van het gebouw 

komt de interactie tussen binnen en buiten ten goede. De commissie is nog niet geheel overtuigd van de wijze 

waarop er wordt omgegaan met de hekwerken, zowel ter plaatse van de bovenste plateaus als het hekwerk of 

kiosk aan de zijde van het stationsgebouw. De commissie vraagt om hier een meer eenduidige oplossing voor te 

ontwerpen, die samengaat met de vormgeving van de trappartijen en een algemeen gevoel van veiligheid. 

Kunstlicht en andere middelen maken deel uit van het totaalconcept.. Daarnaast vraagt de commissie aandacht 

voor de entreegebieden van het gebouw. Naast de toevoeging van de entreedeuren zouden de ingangen meer 

allure en betekenis kunnen krijgen waardoor ze meer een momentum zullen vormen in het straatbeeld en iets 

zullen zeggen over de functies die er mee ontsloten worden.  
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Voor de vormgeving van de toren zelf geeft de commissie aan dat de toren door de aanpassingen in de gevel meer 

alzijdig is geworden. De commissie kan echter niet instemmen met de aangepaste vormgeving van de kroon. De 

grotere verdiepingshoogte van de bovenste laag brengt extra kwaliteit, maar de commissie mist een heldere vorm 

die het silhouet van de toren gaat bepalen. De commissie vraagt om een duidelijke keuze te maken tussen een 

rechte beëindiging of een kroon die helder en alzijdig is vormgegeven en een eenheid vormt met de 

verschijningsvorm van de gehele toren. Ten slotte geeft de commissie aan dat de vragen en opmerkingen uit het 

eerdere verslag betreft het gebruik van hout in de gevel en achter de gevel van kracht blijven. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architecten graag 

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

overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.2  Kleiweg 500, Hillegersberg Schiebroek (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Sint Fransiscus Gasthuis 

Ontwerp: Aan de Amstel architecten B.V. 

Dossier:  OMV.22.02.00188 

 

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 nieuwbouw op het ziekenhuisterrein, in navolging van de eerdere 

bespreking en de reactie van de commissie uit het verslag van 23 februari 2022. De architect gaat in op het 

masterplan dat voor het te transformeren terrein is opgesteld. Deze kent een hoofdopzet van vier losse gebouwen 

in het groen aan de zuidzijde en een park aan de noordzijde ter plaatse van het huidige golfterrein. De bestaande 

schijf van het ziekenhuiscomplex blijft behouden en komt op het nieuwe zuidwestelijke bouwblok te staan. Onder 

de schijf en de westelijke gebouwen wordt een parkeergarage voor bezoekers aangebracht aan de westzijde van 

de bebouwing. Ten oosten van de bebouwing wordt een mobiliteitshub gesitueerd waar werknemers kunnen 

parkeren en een aansluiting wordt gecreëerd op de Hofbogen. 

 

De ontwikkeling is in verschillende fases opgedeeld, waarbij het zuidwestelijke bouwblok als eerste wordt 

gebouwd, dan het bouwblok ten noorden ervan. De andere twee blokken, het verdiepte parkeren en de 

transformatie van de schijf tot woningen vormen de laatste fase en krijgen een ander programma. De hoofdentree 

bevindt zich in het deel uit de tweede fase en is bereikbaar vanuit het westen. Hier vormt zich een plein met een 

houten trap met zitelementen die de overgang vormt naar de zone tussen de blokken. De blokken uit de eerste en 

de tweede fase zijn met elkaar verbonden door middel van een volume dat deels in het ene bouwvolume steekt en 

langs de gevel van het andere volume is geplaatst. 

 

De aanvraag omgevingsvergunning betreft het bouwdeel uit de eerste fase, en is gelijk aan het voorstel dat is 

gepresenteerd bij de eerdere bespreking. De entree van het gebouw is aan het einde van het verbindende volume 

gesitueerd. De architect gaat dieper in op de materialisering, met een hoofdopzet van een witte metselwerk gevel 

met een invulling van open delen en dichte delen van vezelcementbeplating. De binnengevels en een deel van de 

plint krijgen rood metselwerk. Het hoofdtrappenhuis, de vluchttrappen en de liften zijn geaccentueerd aan de 

buitenzijde van de gevel door deze volledig te openen, naar buiten te kragen en anders te materialiseren.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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 dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- 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. 
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- 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.  

- 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. 

- 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.  

- 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. 

- 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 geeft aan dat zij zowel op het masterplan als op de aanvraag omgevingsvergunning reageert, en dat 

het masterplan een goede basis moet vormen om de afzonderlijke fases te kunnen beoordelen. De commissie 

ondersteunt de keuze voor een model van losse bouwblokken in het groen. Daarnaast wordt duidelijk dat de 

bestaande schijf op het ziekenhuisterrein behouden blijft, wat vanwege haar iconische en cultuurhistorische 

waarde voor de stad als zeer belangrijk wordt geacht. Het masterplan, de voorlopige uitwerking van de 

bouwblokken en het uitgewerkte plan uit de eerste fase roepen echter nog diverse vragen op, die de commissie 

graag ziet beantwoord en verwerkt in een volgende bespreking. 

 

Masterplan: 

De keuze voor losse blokken in het groen is nog niet consequent doorgezet in de uitwerking van het masterplan. 

Het landschap mist de kwaliteiten van een poreus en doorwaadbaar gebied. De keuze voor het type landschap van 

de huidige golfbaan is nog niet helder, en het groen aan de zuidzijde zou veel meer tegen de bebouwing door 

moeten lopen om het gekozen concept te ondersteunen. De gebouwen zijn niet als losse volumes afleesbaar. Dit 

komt met name doordat de schijf veel te weinig als los element zichtbaar wordt en doordat het verbindende 

element tussen de eerste twee fases de volumes aan elkaar klontert. De commissie doet de suggestie het 

verbindende element onder het maaiveld of in de lucht te ontwerpen, en de verbindende elementen meer als 

arcades te ontwerpen dan als grote volumes aan de hoofdvolumes. 

 

Architectonische uitwerking: 

Het is nog onduidelijk waar de architectuur van de bouwblokken aan relateert, en de bouwblokken vormen nog 

onvoldoende een duidelijk geheel. De bestaande schijf vormt een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking van 

de blokken. Nieuwe elementen zouden het iconische gebouw in zijn kracht moeten zetten zodat deze in zowel 

compositie als beeldtaal het hoogtepunt van het ziekenhuisterrein blijft.   

 

Bouwblok Fase 1: 
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De positionering van de entree en het hoofdtrappenhuis is nog niet overtuigend. De commissie vraagt om deze 

meer naar het noorden te situeren om beter aan te sluiten bij de hoofdentree en daarmee het centrale plein te 

kunnen activeren. De gehele gevelopzet kan veel rustiger en meer alzijdig worden vormgegeven. Het accentueren 

van het hoofdtrappenhuis, de vluchttrappen en de liften aan de buitenzijde zorgt voor een te onrustig beeld. De 

commissie vraagt om de toepassing van eenvoudigere middelen, zoals de toepassing van diepe neggematen en 

chique en robuuste materialen. De keuze voor een witte metselwerk gevel vormt een goed uitgangspunt, maar de 

plint en het entreegebied met de luifel verdienen veel meer aandacht met solide en meer kwalitatieve materialen 

die passen bij een ziekenhuis, Het groene landschap kan worden doorgetrokken tot aan de bebouwing. De 

gekleurde vezelcement beplating is te dominant aanwezig, waarbij de kracht vanuit het witte gebouw zou moeten 

komen. Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor de uitstraling van de gevel van de tweede verdieping 

aangezien deze volledig met installaties is ingevuld, met daarbij het vermijden van geluidsoverlast die de 

parkbeleving van de groene ruimte negatief kunnen beïnvloeden. 

 

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

daarom vooralsnog negatief. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de opmerkingen op het getoonde 

masterplan die de basis moet vormen voor de beoordeling van de verschillende fases van de gebiedstransformatie. 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een 

volgende vergadering met een planvoorstel dat hier antwoord op geeft. 
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3.3  Folkert Elsingastraat 3, Prins Alexander (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herontwikkeling sportlocatie en woningbouw 

Ontwerp:  HD Architecten & ECHO Urban Design 

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

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte 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 een verder uitgewerkt voorstel voor de woongebouwen aan de sportlocatie, in navolging 

van de eerdere besprekingen en de reactie van de commissie uit het verslag van 20 april 2022. De architect gaat 

daarbij in op de verdere uitwerking en materialisering van de gevels. Gekozen is voor een materialisatie in 

contrasterende kleuren met de direct aangrenzende bebouwing, met een kleurenpalet van beige- en zandtinten. 

De gevelopzet bestaat in hoofdopzet uit zandkleurig metselwerk en horizontale betonnen banden. In de tweede 

gevellijn is gekozen voor hout. Aan de Folkert Elsingastraat heeft de bebouwing een meer verticale gelding. Aan de 

zijde van de sportvelden zijn de galerijen aan de buitengevel geplaatst met half verdiepte houten balkons die 

uitzicht over de sportvelden bieden. 

 

De landschapsarchitect geeft en nadere toelichting op de inrichting van het dak op het parkeerdek. Deze kent een 

verdeling in een hof, privé-tuinen en een balkon aan de zijde van de sportvelden. Het hof wordt ingericht met 

schuin oplopende plantenbakken met een doorwaadbare structuur en geïntrigeerde zitbanken. De aansluiting van 

de gevel aan de parkeergarage wordt in een nader stadium in samenspraak met de gemeente uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

- 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 verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de verdere uitwerking van het plan. De gevelopzet en de 

materialisering zijn goed passend binnen de stempel- en strokenwijk en de landschappelijk inrichting van het 

balkon en het binnenhof geeft het bouwplan extra kwaliteit. De commissie geeft de volgende aandachtspunten mee 

voor de verdere uitwerking van het bouwplan: 

 

- De commissie vraagt om in de nadere detaillering van de gevels meer verfijning aan te brengen, conform de 

referenties die zijn getoond in de presentatie. 

- De aansluiting van het balkon op de aangrenzende sportvelden vraagt nadere aandacht. Hierbij wordt 

gerefereerd aan de aandachtspunten die in het verslag van 20 april 2022 zijn gemaakt. 

- De bemonstering van de beeldbepalende gevelmaterialen dient in een nader stadium te worden voorgelegd 

aan het secretariaat, wat eventueel als voorwaarde in het welstandsadvies kan worden opgenomen. 

- De commissie doet de collegiale suggestie om op de grotere kopgevels een kunstwerk toe te voegen. 

 

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

voor bovengenoemde aandachtspunten. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. De 

commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.4  Vijverhofstraat 10, Noord (3e commissiebespreking) (rijksmonument) 
 

Omschrijving:  Hofbogen: Herbestemming spoorbogen-dakpark 

Ontwerp: De Urbanisten B.V., Bureau Van Eig & Tak Architektenbureau B.V. 

Dossier:  OMC.21.04.00062 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Van Eig trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie, en presenteert het 

deel van het voorstel dat door Bureau van Eig is ontworpen. 

 

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

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

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

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

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen & Blijdorp / Bergpolder - Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Blijdorp-Bergpolder & rijksmonument) 

 

Inleidend  
Op 22 juni is het conceptplan voor de inrichting van het spoordek van het rijksmonument als stadspark voor het 

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

de aanvrager, twee besloten besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 9 juni 2021 en 10 

november 2021. Daarnaast is er door de commissie op uitnodiging van de aanvrager op 24 september 2021 de 

betreffende locatie bezocht. 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 aangepaste en verder uitgewerkte plan 
De architecten presenteren een aangepast voorstel voor de inrichting van het spoordek van het rijksmonument 

Hofbogen als stadspark, en het voorstel voor het toevoegen van zeven opgangen vanuit de stad naar het nieuwe 

stadspark. In de presentatie wordt dieper ingegaan op de cultuurhistorische waarden en de tijdslagen van de 

voormalige spoorlijn, waaronder de innovatieve ingenieurskunst, de ritmiek en herhaling van de lange lijn door de 

stad, de andersheid en eenheid als sterkste en meest opvallende kracht van het object en de uitzonderlijke positie 

die de voormalige spoorlijn heeft in de stad.  

 

In het ontwerp wordt een driedeling van verschillende tijdslagen aangehouden van een monumentaal viaduct als 

basement, de doelmatige aanpassing in 1958 door het toevoegen van een uitkragend inspectiepad en het nieuw 

toe te voegen stadspark. Op basis van nader technisch onderzoek blijkt dat de betonnen platen en consoles van 

de inspectiepaden uit de 1958-laag aan de randen van de spoorlijn toch voldoende draagkracht hebben voor de 

nieuwe functie en behouden kunnen blijven. Op het inspectiepad wordt wel het bestaande hekwerk vervangen door 

een rvs-gaashekwerk met verticale staanders in grijsgroene kleur. Het bestaande hekwerk wordt verwijderd, omdat 

het niet voldoet aan de geldende veiligheidseisen. De vormgeving van het te maken hekwerk is geënt op die van 

bestaand. De aanwezige opstaande rand langs het dek wordt over de volledige lengte afgedekt met een groene, 

stalen beplating. De beplating wordt voorzien van een gefreesd patroon dat refereert aan het reliëf in het 

kalkzandsteen van het monumentaal viaduct. 

 

De architect gaat verder in op de inrichting van het park, waarbij is gekozen voor een lineair pad met een verwijzing 

naar de voormalige rails. Het dek wordt ingericht met perrons, vloeren en zitelementen in hout, die altijd zijn 

omzoomd door groen en voorzien van eigentijdse bielzen als verwijzing naar de voormalige rails. De perrons zijn in 

vormgeving geïnspireerd op de overkappingen van het Station Hofplein. Bij het Station Bergweg zijn nog een 

aantal portalen van de voormalige elektriciteitsdraden aanwezig, deze worden voorzien van een schaarhek om het 
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park op meerdere plekken te kunnen afsluiten. Daarnaast wordt voorgesteld deze te laten begroeien zodat ook op 

hoger niveau groen kan komen, omdat bomen in het stadspark niet mogelijk zijn.  

 

Voor de zeven opgangen naar het nieuwe stadspark is gekozen voor een opzet van een transparante stalen 

opgang die op een stenen sokkel is geplaatst. Er zijn twee typen trappen ontworpen. Afhankelijk van de context en 

de publieke ruimte komt er een steektrap of een wenteltrap. De opgang wordt altijd los gehouden van het 

monumentaal viaduct en de Hofbogen, zodat de lange lijn van het monument zichtbaar blijft. De zware sokkels 

worden uitgevoerd in een gepolijst beton met een toeslag en refereren in materiaal en vormgeving naar het 

hardstenen materiaal in de bogenstructuur van de Hofbogen. Op een aantal plekken is een lift toegevoegd aan de 

opgangen. De trappen worden met een sierhekwerk aan de bovenzijde bij de spiltrappen en aan zowel de onder- 

als bovenzijde bij de steektrappen. De hekwerken hebben om de lineaire lijn van het viaduct scherp te houden 

bewust geen relatie met de hekwerken op het dek van de Hofbogen. De overklimbaarheid is integraal onderdeel 

van het ontwerp door de hekwerken naar beneden en boven toe op te laten lopen. De voorgestelde groene kleur 

voor de stalen trappen correspondeert met de kleur van de nieuwe stalen rand op de Hofbogen.  

 

Tegenover iedere opgang komt een uitkragend balkon. Het hekwerk langs het inspectiepad wordt hiervoor 

ingesnoerd, maar loopt ter continuering van de lange lijn onderlangs door. De balkons zijn ontworpen als familie 

van de trappen door eenzelfde vormgeving van de hekwerken en een gelijk materiaal- en kleurgebruik.  

 

Relevante algemene criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering 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. 

 

Relevante aanvullende criteria Niet-planmatige uitbreidingen 
Verschijningsvorm 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

hoofdmassa. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

 

Relevante aanvullende criteria Blijdorp / Bergpolder - Planmatige stedelijke uitbreidingen 
Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op bestaande symmetrieassen en verstoren deze niet: gelijke behandeling van 

de (aan weerszijden gelegen) stedenbouwkundige eenheden. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid in stand of herstellen deze.  

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- Ingrepen doorbreken de lange doorlopende lijn van dakrand en plint niet.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materiaal (met name baksteen) en detaillering zijn per architectonische eenheid gelijk en afgestemd op die van 

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan onder de indruk te zijn van het voorstel tot een stadspark op het spoordek van het 

rijksmonument Hofbogen en is verheugd dat een erfgoedspecialist is toegevoegd aan het ontwerpteam. Het is een 

prachtig initiatief, waarbij de getoonde beelden van de inrichting van het stadspark, de opgangen en de uitzichten 

op de stad laten zien dat het een bijzondere toevoeging wordt aan het monument en dat het op stads- en 

wijkniveau veel te bieden zal hebben.  

 

De commissie geeft aan dat de integrale benaderingswijze en de verdiepingsslag die is gemaakt om het verhaal 

van het rijksmonument Hofbogen te continueren op het beoogde stadspark duidelijk zichtbaar is. Het erfgoed van 

een langgerekt infrastructureel bouwwerk samen met de ooit aanwezige spoorse voorzieningen en de architectuur 

hebben een passende vertaalslag gekregen in de inrichting van het stadspark en haar opgangen. Dat het 

toekomstig gebruik niet meer leidt tot noodzakelijke aanpassingen aan het inspectiepad uit 1958 is gunstig voor het 

erfgoed. Hierdoor blijven de verschillende tijdslagen van het rijksmonument Hofbogen intact. Het is voor de 

commissie voldoende inzichtelijk gemaakt dat het huidige herwerk langs het inspectiepad moet wijzigen om te 

voldoen aan de veiligheidseisen. De commissie is positief over het ontwerp voor een nieuw hekwerk. Doordat het 

zowel in vormgeving als in materiaal- en kleurgebruik is geënt op het huidige transparante, industriële hekwerk past 

het goed bij het totaal.  

 

De commissie heeft in een eerdere bespreking al kort aangegeven dat zij positief is over de inrichting van het 

stadspark. Door de te maken groene rand voor het afdekken van het substraat over de aanwezige opstaande rand 

te plaatsen en over de volledige lengte van het dek uit te voeren in staal past het in beeldtaal goed bij het erfgoed 

en houdt het de lange lijn van het infrastructureel werk in stand. Het voorgestelde lineaire pad met stalen strip vindt 

de commissie een mooie verwijzing naar de voormalige rails net zoals de bielzen bij de houten zitelementen.  

 

De commissie is positief over de extra perrons die in vormgeving zijn geïnspireerd op de overkappingen van het 

Station Hofplein. Op deze wijze passen ze bij de bestaande vormentaal. De commissie is echter negatief over de 

kleurkeuze van grijszwart en de glansgraad. Hierdoor is het element dominant. Zij vraagt te studeren op een kleur 

die terughoudender van toon is en zich goed verhoudt tot zowel het rijksmonument Hofbogen als het toekomstige 

stadspark. Een andere mogelijkheid is een alternatief voor het materiaal, zoals bijvoorbeeld hout, dat zich op 

vanzelfsprekende wijze invoegt en zachter oogt. De commissie geeft ten aanzien van de perrons mee dat het 

prettig is als je bij regen droog kunt zitten.  

 

De commissie vindt het vanuit de monumentwaarden positief dat de bestaande portalen behouden blijven. De 

eerder gestelde vraag of deze nu gebruikt moeten worden als drager voor klimplanten blijft staan. Het huidige 
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verkennende voorstel om naast klimplanten deze ook te voorzien van schaarhekken om het stadspark in de 

lengterichting te kunnen afsluiten stuit op hetzelfde bezwaar. De commissie ziet liever dat de portalen worden 

ingezet om de bijzondere geschiedenis van de spoorlijn overeind te houden of te versterken. De mate van 

vergroening speelt hierbij een rol. 

 

De commissie is positief over de opgangen naar het stadspark. Het is een elegant ontwerp, waarbij de opgang voor 

mens en dier en de overklimbaarheid heeft geleid tot een integraal en overtuigend ontwerp. Ook de aantakking op 

het stadspark, waarbij het fysiek los blijft van de rand van het rijksmonument Hofbogen is passend. De commissie 

is enthousiast over het principe van een stalen trap op een stenige sokkel en de keuze tot een steektrap of een 

wenteltrap naargelang de stedenbouwkundige context en de publieke ruimte.  

 

De commissie vindt dat het aan te brengen groen op het voormalige spoordek van het rijksmonument Hofbogen 

samen met de voorgestelde inrichtingselementen, de opgangen en de tegenoverliggende balkons het beoogde 

stadspark een prettige ambiance geven. Het resulteert in een overkoepelende logica van de verschillende 

deelontwerpen, die als één verhaal een sterke strategie voor de herbestemming van de voormalige spoorlijn 

vormen.  

 

De commissie vraagt om in de vervolgfase bemonstering van de materialen en kleuren mee te nemen. Daarnaast 

geeft de commissie aan dat de presentatie van de architect niet ingaat op het podium aan het eind van het 

bestaande spoordek richting de A20. Om die reden is er op dit onderdeel ook geen reactie gegeven en blijven 

eerdere opmerkingen hierover van kracht. Tot slot ziet de commissie graag wanneer zo ver de bewijslast dat de 

nieuwe toevoegingen voor de draagkracht van het dek, die over de hele lijn verschillend is, geen nadelige gevolgen 

hebben voor het rijksmonument.  

 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. 
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