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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 6 JULI 2022 
 

 

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

 

 

 

5  PLANNEN  

 

5.1  Jensiusstraat 2, Noord (3e commissiebespreking) (30 min) 12:50 

 Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord  

Ontwerp:   Studio TMOJ & Laurens Boodt Architect & Studio Abacaxi & Lagado Architects  

 Dossier:   OMV.22.04.00114  

 

5.2  Langeweg, Hoek van Holland (2e commissiebespreking) (20 min) 13:20 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementenblokken 

 Ontwerp:   Groosman  

 Dossier:   OLO 4529503 (conceptaanvraag)  

 

5.3  Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (3e commissiebespreking) (20 min) 13:40 

 Omschrijving:  De VAAN: Nieuwbouw van woningen 

 Ontwerp:   Roffaa 

 Dossier:   OMC.21.10.00043 (conceptaanvraag)  

 

5.4  Heer Bokelweg 125, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

Omschrijving:  Herbestemming Katshoek 

 Ontwerp:   De Zwarte Hond 

 Dossier:   OMC.22.06.00069 (conceptaanvraag)  

 

5.5  Kruiskade 57 A, Centrum (1e commissiebespreking) (30 min) 14:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw ‘Lumière’ 

 Ontwerp:   KAAN Architecten 

Dossier:   OMC.22.05.00041 (conceptaanvraag) 
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5.1  Jensiusstraat 2, Noord (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord 

Ontwerp:  Studio TMOJ & Laurens Boodt Architect & Studio Abacaxi & Lagado Architects 

Dossier:  OMV.22.04.00114 

 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architecten presenteren een aangepast voorstel voor de gevelvernieuwing van de acht gebouwen in Rotterdam 

Noord, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 25 mei 2022. Voor alle ontwerpen geldt 

dat de ventilatieroosters die in de eerder getoonde detaillering zichtbaar waren aangebracht nu achter de 

gevelbeplating worden weggedetailleerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de nieuwe gevelbeplating met 

zichtbare bevestigingen wordt aangebracht. 

 

De plannen van Studio TMOJ en Studio Abacaxi zijn verder vrijwel ongewijzigd, waarbij zij dieper ingaan op de 

verdere uitwerking en een aantal kleine wijzigingen in de detaillering in de gevels. Bij de panden van Laurens 

Boodt Architect is een houten kader voor de kozijnen aangebracht, met een zinken waterslag met een kraal aan de 

onderzijde. De zinken kraal wordt tevens aan de bovenzijde van de balkons doorgezet, met daarboven een houten 

bovenregel. De meer naar binnen liggende delen van de gevels worden voorzien van donkere, verticale houten 

latten. Lagado Architects heeft in de plannen het kleurenschema aangepast, met een duidelijk onderscheid tussen 

de hoofdgevels, de zijgevels en de meer terugliggende delen. Aan de hoofdgevels wordt in verticale stroken een 

deel van de gevelplaten in een systeem van potdeksellen aangebracht met een metalen omkadering. De 

detaillering van de erker aan het pand aan de Zwaanshals is aangepast naar een slanker aluminium profiel.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

- 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. 
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- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit de eerdere verslagen op overtuigende wijze zijn beantwoord in de 

verschillende deelontwerpen. De ontwerpen tonen een passende samenhang met daarbij voor iedere architect een 

eigen signatuur in het ontwerp. De gebouwen zijn allen eigentijds ontworpen, maar houden de geest van de 

oorspronkelijke bebouwing in stand. Ook het wegdetailleren van de ventilatieroosters en het slanker detailleren van 

de erker aan het pand aan de Zwaanshals komt de uitstraling van de panden ten goede. De commissie reageert 

om die redenen positief op alle ontwerpen, en vraagt om de volgende aspecten nader af te stemmen met het 

secretariaat: 

 

- Aan de aanvraag omgevingsvergunning zal een nieuwe detailset moeten worden toegevoegd waarin de 

getoonde wijzigingen worden verwerkt. 

- De uitwerking en de positionering van de zichtbare bevestigingen in de gevelbeplating zal nader moeten 

worden uitgewerkt en toegelicht, met een heldere strategie en een passend patroon in de gevels. 

- De commissie vraagt om bij de ontwerpen van Studio TMOJ bij de beplating waar een richting in het patroon 

is aangebracht de gevelplaten zo te plaatsen dat deze steeds van richting verandert, conform het getoonde 

referentiebeeld. 

- Voorkomen zal moeten worden dat houten delen in het zicht door veroudering en weersinvloeden negatieve 

gevolgen hebben voor het uiterlijk. 

- Doordat de gevels een verdikking krijgen vraagt de commissie om een nadere uitwerking bij alle panden van 

de aansluiting op de aangrenzende panden. 

 

Ten slotte doet de commissie een oproep aan de gemeente om in aansluiting op de opwaardering van deze 

kenmerkende blokken ook de buitenruimten en de pocketparken die grenzen aan de panden van een 

kwaliteitsslag te voorzien. 

 

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

bestuur is daarom positief, wanneer de gedetailleerde uitwerking is toegevoegd aan de aanvraag en bovenstaande 

aandachtspunten worden afgestemd met secretariaat. 
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5.2  Langeweg, Hoek van Holland (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementenblokken 

Ontwerp:  Groosman 

Dossier:  OLO 4529503 (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 landschapsarchitect en de architect presenteren gezamenlijk een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van 

de appartementenblokken op de lange strook die is ingeklemd tussen een dijklichaam, de Langeweg en het 

Roomse Duingebied, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 4 september 2019. De 

hoofdopzet van drie clusters van twee gebouwen die in een rechte lijn in het verlengde van de Prins Hendrikstraat 

zijn geplaatst is ongewijzigd. De grootste verandering is dat de continue plint van bergingen en parkeren een ruime 

onderbreking heeft gekregen in de grootste open ruimte tussen de clusters.  

 

Het landschap is nader uitgewerkt, waarbij wordt ingegaan op de sfeer van de omgeving, de aansluiting op de 

aangrenzende wegen en paden, de parkeerplekken in de buitenruimte en de typen groen en verharding. Aan de 

zijde van het Roomse Duingebied loopt het landschap in een golvende beweging tegen de plint, waarbij een groot 

deel van de plint zichtbaar blijft en het landschap op begane grondniveau ligt ter plaatse van de entreegebieden 

van de gebouwen. Aan de zijde van de Langeweg is met name de voorzijde van het cluster aan de noordzijde 

groen ingericht. De daken op de plint en de tussenruimte tussen de clusters worden voorzien van een 

landschappelijke inrichting. 

 

De architectuur van de blokken is verder uitgewerkt. Elk blok heeft een hoofdopzet van horizontale banden 

rondom, die aan de zijde van het Roomse Duingebied en op de koppen buitenruimtes vormen. Op verschillende 

plekken wordt de bovenzijde van de witte band lager uitgevoerd zodat er vanuit de woningen een uitzicht ontstaat. 

De blokken hebben per cluster een andere materialisering, bestaande uit een combinatie van vlakke bamboe latten 

met geveldelen van keramiek, bamboe in een licht reliëf met gerecyclede gestraalde betonnen banden, en bamboe 

delen in een sterk reliëf met geperforeerd aluminium. Daarnaast wordt de detaillering en de bemonstering van de 

beeldbepalende geveldelen nader toegelicht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Waterwegcentrum – Oost) 

 

Relevante criteria 
Uitgangspunten De Rand: 

- Duin en bos zijn dominant in het straatbeeld. 

- Het landschap loopt tot aan Langeweg – Strandweg (Zuidelijke grens van het gebied). 

- De bebouwing is onderdeel van het natuurlandschap. 

- Geen wand van bebouwing; voldoende afstand tussen de gebouwen, zodat het landschap zichtbaar en te 

ervaren blijft. 

- De architectuur voegt zich in het landschap. 

- De strook gebouwen aan de Langeweg is opgebouwd uit verschillende architectonische eenheden, 

aansluitend op het informele karakter van het overige deel van het Waterwegcentrum-Oost. 

- De Langeweg straalt de allure uit van een door groen omgeven weg, met daar aan kasten van huizen. 

- Vanaf de Langeweg dient zicht te zijn op de bijzondere elementen in het landschap. 

- Verbijzondering van de koppen van de locatie Langeweg, met name aan de oostzijde, om een verbinding te 

bewerkstelligen met het dorpscentrum. 



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 

 

 
5 

 

Relatie met de omgeving: 

- Gebouwen als informele objecten in het bos positioneren. 

- Het landschap loopt tot aan de gevel van het gebouw. 

- Buitenruimten (terras) op de begane grond hangen boven het maaiveld (zweven boven het landschap). 

- Nieuwe initiatieven laten waardevolle zichtlijnen open. 

Gebouwen op zichzelf: 

- De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhoudingen. 

- Elk gebouw is een autonoom volume, met een autonoom karakter. 

- Duidelijke hoofdvorm en dakcontour. 

- De plint krijgt een relatie met het maaiveld. 

- De overgang gebouw – openbare ruimte is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge 

kwaliteit te zijn. 

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

hoofdmassa. 

- Elk gebouw heeft een eigen, hedendaagse architectuur. Het roept de allure van weleer (als rijke badplaats in 

de jaren ’30 en ’30) op. 

- Gebouwen stralen luchtigheid uit. 

- Gevel heeft een open karakter; het vormt de schakel tussen woning en omgeving. 

- Het uitzicht op het omringende landschap is optimaal. 

- Gebouwen hebben een alzijdige oriëntatie. 

- Parkeren voor bewoners inpandig oplossen, waarbij de toegang onderdeel is van het gebouw. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Materiaal, detaillering en kleur sluiten aan bij het gebiedstype (natuurgebied). Natuurlijke materialen 

toepassen (hout, natuursteen) of naar verwijzen. 

- Gebruik van materialen met een lichte kleur. 

- (Kleinschalig) Gebruik van baksteen toegestaan mits het geen afbreuk doet aan luchtigheid van de gebouwen. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen op elkaar afstemmen. 

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven. 

- Kleurgebruik per gebouw is vrij, maar dient als geheel een rustig beeld op te leveren. 

- De detaillering is hoogwaardig en getuigt van degelijkheid. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering, weertype en het kustklimaat gen negatieve 

gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking 

van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

- Géén toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

nabespreking 
De commissie geeft net als in het eerdere verslag aan dat de locatie aan het Roomse Duinlandschap vraagt om 

een zeer landschappelijke inpassing met een passende woonsfeer. Hoewel er groen rondom de blokken en op de 

plinten wordt aangebracht gaan de blokken nog onvoldoende op in het duinlandschap. De commissie vraagt om 

het groen de blokken nog meer te laten omspoelen. Ook worden de fietspaden aan beide zijden vlak en recht 

vormgegeven, terwijl deze veel meer onderdeel zouden kunnen vormen van een golvend duinlandschap. Daarbij 

vraagt de commissie om blinde gevels in de plint zoveel mogelijk te voorkomen. Ook vraagt zij om te bestuderen of 

minder parkeren in het landschap tot de mogelijkheden behoort. 

 

De zeer rechtlijnige opzet van de blokken en plinten sluit tevens niet goed aan op een landschappelijke sfeer. De 

commissie vraagt om in overleg met stedenbouw te onderzoeken of er meer verschillen in de positionering van de 

blokken kan worden aangebracht zodat er een meer ontspannen sfeer ontstaat en de bebouwing minder dominant 

aanwezig wordt in het landschap. Daarbij wordt gevraagd om ook aan de havenzijde balkons toe te voegen om 

een sterkere relatie met het water te krijgen. De commissie geeft ten slotte aan dat de houten afwerking van de 

onderzijde van de balkons goed passend is bij sfeer van het gebied en de bebouwing zelf. 
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Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug 

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.3  Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  De VAAN: Nieuwbouw van woningen 

Ontwerp:  Roffaa 

Dossier:  OMC.21.10.00043 (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 plan 
De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 9 maart 2022. Met name de hoofdopzet die in relatie tot de belendende bebouwing op 9 maart ter discussie 

werd gesteld is gewijzigd. Het in een schuine lijn oplopende volume is gewijzigd naar een getrapte opzet met een 

hoogte accent op de hoek. Het totaal wordt vier bouwlagen, waarbij de gevel in hoogte en diepte verspringt. De 

gevel in de frontlinie wordt van roodbruin metselwerk met meerdere verbijzonderingen in het metselwerkverband, 

zoals de rollaag bij iedere gevelsprong. De gevel in de tweede linie wordt bekleed met een roodbruine keramische 

tegel. De gevelopeningen en de indeling van de puien zijn afgeleid van de gevelopzet van de belendende 

bebouwing. 

 

Het principe van meerdere bajonet maisonnettes om het grote hoogteverschil op de kavel en de wens om galerijen 

aan de achtergevel te vermijden is gelijk gebleven. De voornaamste wijziging in de plattegronden is dat op de bel-

etage een leefruimte aan de straat is gekomen.  

 

Ook het parkeren en de ontsluiting van de parkeergarage is gelijk gebleven en loopt via de langzaam 

verkeersroute aan de Vinkenbaan. Op het dek van de parkeergarage komen de dakterrassen voor de 

maisonnettes op de begane grond met plantenbakken als scheiding. Deze woningen hebben hun hoofdontsluiting 

aan de Dordtsestraatweg en een secundaire entree aan de achterzijde nabij de parkeervoorziening. De hoger 

gelegen maisonnettes zijn ontsloten via een hoofdentree aan Vinkenbaan. Van daaruit is met een trap en een lift 

de middencorridor op de tweede verdieping te bereiken. De woningen op de verdieping hebben aan de achterzijde 

een balkon. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 
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- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 vindt dat er belangrijke stappen zijn gezet in het ontwerp. Vooral de nieuwe massa die in hoogte en 

diepte verspringt geeft een zekere mate van plasticiteit aan het blok en zorgt ervoor dat het vierlaagse volume op 

een nette wijze aansluit bij de belendende tweelaagse bebouwing met een kap. Het accent op de hoek geeft het 

bouwblok een overtuigend gezicht naar beide straten. De keuzes voor metselwerk in de frontlinie gevel en een 

keramische tegel voor de gevel erachter worden door de commissie positief ontvangen. De voorgestelde 

verbijzonderingen in het metselwerkverband geven de gevel haar rijkheid. De commissie hoopt dat de wijze van 

bevestiging van de keramische tegel voldoet aan de aanvullende veiligheidsbepalingen van de gemeente. Mocht 

dat niet het geval zijn dan verwacht zij in kwaliteitsniveau een vergelijkbaar alternatief. De ruimte tussen de 

verspringende gevels aan de Dordtsestraatweg vraagt enige aandacht ten aanzien van afwatering.  

 

De commissie is positief over de voorgestelde gevelopzet. De te maken ritmiek van gevelopeningen past bij de 

context, maar de hoofdentree mag meer uitstraling krijgen. De commissie vindt deze nogal open en vlak. Naast 

meer detail van de entree zou een kunstwerk of bijzonder metselwerk in het vlak erboven ook een gunstige 

bijdrage kunnen leveren aan de representativiteit van de hoofdentree. De commissie vraagt in de uitwerking van de 

grondgebonden entrees aan de Dordtsestraatweg ook om een zekere mate van verfijning.  

 

De commissie omarmd het voorstel tot een groene afscheiding van de dakterrassen, als dit een geïntegreerd 

onderdeel voortkomt uit de architectuur.   

 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De 

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

aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.4  Heer Bokelweg 125, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Herbestemming Katshoek 

Ontwerp:  De Zwarte Hond 

Dossier:  OMC.22.06.00069 (conceptaanvraag)  

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de herbestemming van het kantoorgebouw Katshoek van Maaskant naar 

wonen, werken en horeca. De begane grond wordt een combinatie van horeca op de hoek, flexwerkplekken in het 

midden en vervolgens maakruimtes met wonen erboven. Na de knik in de gevel komt een inpandige fietsenstalling 

die grotendeels aan het zicht wordt onttrokken door de omliggende atelierruimtes. De bestaande lobby wordt 

zoveel mogelijk in oude luister hersteld. In het middendeel van het gebouw komen appartementen en in de 

dakopbouw zijn gezinswoningen voorzien. Het gebouw wordt niet alleen in programma herbestemd, maar ook 

deels aangepast. Zo wordt de bestaande eenlaagse dakopbouw verlengd en verhoogd en de vaste vensters in het 

middendeel vervangen voor vlakke stalen vouw-schuifpuien met daarachter een wintertuin. Op de begane grond is 

het voorstel de niet authentieke puien in de straatgevel te vervangen door een model dat meer recht doet aan het 

origineel. Ten gevolge van een gevarieerd programma op de begane grond is er ook de wens tot meer variatie in 

puien.  Er wordt gedacht aan een combinatie van symmetrische en asymmetrische puien en overheaddeuren. 

Hiertoe wordt verwezen naar een eerdere ontwerpstudie van Maaskant voor de plint waar een variatie aan puien 

werd voorgesteld, waar overheaddeuren in voorkwamen. Daarnaast wordt voorgesteld om op de beletage balkons 

toe te voegen voor de woningen die horen bij de maakruimtes. Voor beeldherstel worden de karakteristieke 

balkons in de knik van de gevel weer ontdaan van latere toevoegingen en ingezet als collectieve buitenruimte. De 

later aangebrachte verflagen op de betonnen kolommen en op het kunstwerk worden ook verwijderd. Daarnaast 

wordt het dak van het hoofdbouwdeel ingericht als collectieve daktuin, krijgt de zone voor het gebouw privé tuinen 

voor de maakruimtes met wonen erboven en het binnengebied wordt ingericht als een collectieve tuin. 

 

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 

- 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.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- 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 enthousiast over de beoogde herbestemming van het kantoorgebouw Katshoek van Maaskant. 

Vooral het voorstel om met een herbestemming ook de zeggingskracht van het gebouw te herstellen door de 

markante balkons vrij te maken van latere toevoegingen alsook de aangebrachte verflagen op de betonnen 

kolommen en op het kunstwerk te verwijderen wordt positief ontvangen. Het vervangen van de niet authentieke 

puien op de begane grond door een indeling die in vormgeving en variatie meer recht doet aan het oorspronkelijk 

ontwerp wordt als uitgangspunt positief ontvangen, maar is tegelijk ook een punt van aandacht. Voorkomen moet 

worden dat de nieuwe invulling een woonuitstraling krijgt. Vanuit die optiek is de commissie ook niet positief over 

de te maken balkons op de beletage en het initiatief tot privé tuinen aan de straat. Deze hebben een te directe 

verwijzing naar wonen. Daarnaast is de commissie van mening dat het voor het gebouw en de openbare ruimte 

niet goed is om de ruimte aan de straat uit te geven voor privé tuinen. Deze zone dient juist de levendigheid van 

het toekomstig gevarieerde programma in de plint te faciliteren en te passen in de bredere context van de 

openbare ruimte.  

 

De commissie vindt dat de vormgeving van de puien op de begane grond de levendigheid van de plint dient te 

optimaliseren en in beeldtaal dient aan te sluiten bij het idioom van het gebouw. De cultuurhistorische verkenning 

en de archiefbeelden hebben geleid tot een mooie aanzet. Maar de commissie is van mening dat de levendigheid 

in de plint nog meer vorm kan krijgen door een programmaring die dit maximaal mogelijk maakt en een vormgeving 

die het tot uitdrukking brengt. 

 

Het voorstel om een groot deel van de vensters in het middendeel te vervangen door vouw-schuifpuien met 

daarachter een wintertuin vindt de commissie interessant als de indeling, de afmeting en de detaillering ook laten 

zien dat het sterk overeenkomt met het originele beeld van deze gevel.  

 

Met betrekking tot het voorstel om de bestaande dakopbouw te verlengen en te verhogen geeft de commissie mee 

dat de vormgeving radicaler kan, zodat het beter aansluit op de schaal en beeldtaal van Maaskant voor het 

Katshoek. 

 

De commissie is positief over de ambitie van het binnengebied en heeft vertrouwen in de werking als het goed 

aansluit op het programma in de plint. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.5  Kruiskade 57 A, Centrum (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw ‘Lumière’ 

Ontwerp:  KAAN Architecten 

Dossier:  OMC.22.05.00041 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid van Eig trekt zich vanwege eerdere betrokkenheid terug uit de commissie gedurende de behandeling 

van dit plan. 

 

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 2.1, lid 1 onder f) 

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 planvoorstel voor de Lumière-toren die zowel aan de Kruiskade als aan de Lijnbaan 

grenst. Hiertoe worden het voormalige Lumière theater en het laatste deel van de lijnbaanwinkels gesloopt. Dit 

laatste deel van de winkels behoort niet tot het rijksbeschermde Lijnbaanensemble. De aanpalende flat Cityhouse 

waar in het kader van de planvorming wijzigingen worden voorgesteld is wel beschermd als monument. 

 

In de toren komt een mix aan programma van wonen, hotel, commercie en kantoren. Naast een toren wordt ook 

ingezet op het programmeren en vergroenen van het achterliggende expeditiegebied.  

 

De gelaagde opbouw van de toren en het gevelontwerp is een antwoord op de tribune-achtige opbouw van de 

aanwezige collectie van gebouwen rondom de locatie. Het resulteert in een schakering van aaneengesloten 

volumes in eenzelfde vormentaal als de toren. Het totaal bestaat uit een modulair grid dat in maat en vormgeving is 

afgestemd op het erachter gelegen programma. Het geeft een gedifferentieerd raster met een maatsystematiek dat 

op- en afloopt, waarvan de negge steeds mee toeneemt. Vanaf de Rotterdamse laag begint het wonen en wordt 

het raster zelfs verdubbeld met ertussen de buitenruimtes. Hiermee blijft de toren aan de buitenzijde vrij van 

uitstulpingen. De toren wordt beëindigd met een kroon die voortkomt uit het maatsysteem van het grid. De 

technische ruimte komt inpandig, zodat het de kroon niet ontsiert. Het materiaal van het grid is voorlopig gedacht in 

een betonterrazzo met een invulling van aluminium kozijnen wen ter plaatste van de balkons komen glazen 

balustrades. 

 

Het achterliggende expeditiegebied is zichtbaar en toegankelijk via een transparant tussenlid aan de Kruiskade 

alsook via de lobby in de plint van de toren aan de Lijnbaanzijde. Daarnaast komt er aan de Lijnbaanzijde ook een 

open entree naar het deel wat nog expeditiehof blijft. In tegenstelling tot het grid van zowel de toren als de gevel op 

van het expeditiehof aan de Karel Doormanstraat worden de gevels van de nieuwe volumes in het expeditiegebied, 

van glas. Het aan de achterzijde openen van de begane grondgevel van het aanpalende monument het Cityhouse 

maakt deel uit van de planvorming. Er is de wens om het gebied samen met de nieuwe en bestaande entrees naar 

het expeditiegebied optimaal doorwaadbaar te maken.  

 

Alle daken in het plan worden voorzien van groen en daar waar het grenst aan programma wordt het ingericht als 

dakterras. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
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- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is positief over het initiatief tot een Lumière-toren die zowel aan de Kruiskade als aan de Lijnbaan 

grenst en tevens het voormalige expeditiegebied herontwikkelt tot een levendig, toegankelijk binnengebied.  

 

De commissie vindt dat de toren een overtuigende alzijdigheid kent en een prachtige dieptewerking krijgt middels 

het voorgestelde modulaire grid dat afhankelijk van de erachter gelegen functie binnen een vast maatsysteem op- 

of afloopt. Ook de negge die naar boven toe steeds een grotere maat krijgt en ter hoogte van het woongedeelte in 

de toren zelfs helemaal open wordt geeft de toren extra rijkheid. Het verdubbelen van het grid om zo de 

buitenruimtes in het volume op te kunnen nemen is een overtuigende integrale oplossing. De commissie is positief 

over de beëindiging van de toren. Deze tekent zich zonder te breken met het idioom van de gevel goed af. Hoewel 

het materiaalgebruik nog in onderzoek is, is de commissie positief over de insteek van terrazzobeton voor het te 

maken grid. Als het voorstel voor het materiaalgebruik is uitgekristalliseerd ziet de commissie dit graag terug in een 

mock-up van een beeldbepalend gevelfragment om het voorstel in detail te kunnen beoordelen. 

 

Over de landing van de toren is de commissie minder tevreden. De veelzijdigheid van alle lagen in de directe 

stedelijke context, de Lijnbaan en de Kruiskade enerzijds en de hoogbouw van Cityhouse en het Texacogebouw 
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anderzijds, wil je terugzien in de plint en de onderbouw van de toren. De commissie vindt dat de context leidend 

moet zijn voor de compositie en de architectuur van dit deel van de toren en moet refereren aan de verschillende 

motieven voor het Lijnbaanensemble. Daarnaast wil de commissie een antwoord op de vraag hoe de nieuwe 

eenlaagse entree naar het expeditiegebied aan de Kruiskadezijde zich in opzet en architectuur verhoudt tot het 

vroegere passtuk. Een ander aspect is de fysieke aansluiting op de flat Cityhouse dat een monumentenstatus 

heeft. Voor beide vraagstukken geldt dat de continuïteit van het bouwblok belangrijk is, dat de monumentwaarden 

moeten worden gerespecteerd en er een vertaalslag wordt gemaakt van de ruimtelijke betekenis van de context. 

Wellicht dat dit leidt tot een andere oplossing. 

 

De ambitie van een royale en representatieve hoofdentree wordt door de commissie gewaardeerd en vraagt hier 

nog een stap verder in te gaan door deze in expressie nog duidelijker naar voren te laten komen. Voor de 

commissie is de vormgeving en kwaliteit van de entree naar het expeditiehof aan de Lijnbaanzijde nog onduidelijk. 

Zij geeft mee dat deze op basis van de globale beelden mager en nogal doods lijkt.  

 

De commissie begrijpt de gedachte achter het openen van de achtergevel van de commerciële plint van de flat 

Cityhouse, maar vraagt zich af of dat ook realiseerbaar is. Daarnaast moet de herontwikkeling van het 

expeditiegebied in programma en architectuur leiden tot een fantastisch plek wil de beoogde reuring uit de 

visualisaties van de presentatie waargemaakt kunnen worden.  

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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