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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022 
 

 

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

 

 

 

4  PLANNEN 12:30 

 

4.1  Blaak 333, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 12:30 

 Omschrijving:  Aanpassing vergund bouwplan 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMV.22.06.00396 

 

4.2  Marten Meesweg 51, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min)  12:45 

Omschrijving: Nieuwbouw kantoorgebouw 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.22.05.00067  

 

4.3  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (2e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp:  Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

 Dossier:   OMC.22.04.00042 (conceptaanvraag)  

 

4.4  2e Balsemienstraat 14, Feijenoord (1e commissiebespreking) (20 min) 13:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool 

 Ontwerp:   T en W Architecten 

 Dossier:   OMC.22.04.00087 (conceptaanvraag)  

 

4.5 Noordmolenwerf 1, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 13:40 

 Omschrijving:  Herbestemming van doopsgezinde kerk naar muziekschool 

Ontwerp: Powerhouse Company B.V. 

 Dossier:   OMV.22.05.00244 

 

PAUZE (5 min) 

 

4.6  Oude Binnenweg 138 A 01, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Reconstructie/Gevelrenovatie 2 bestaande panden 

 Ontwerp:   Van Wilsum Van Loon Architectuur 

 Dossier:   OMC.22.06.00041 (conceptaanvraag)  

 

4.7 Oudedijk 4 / Waterloostraat 12-14, Kralingen (2e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

Omschrijving: Sloop nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

 Ontwerp:   Urban Climate Architects 

 Dossier:   OMC.22.03.00128 (conceptaanvraag)  
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4.8 Dreef 154 / Groene Hilledijk 342-348, Feijenoord (1e commissiebespreking) (5 min)  14:35 

 Omschrijving:  Advies op het verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument 

 Toelichting:  Gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

4.9a  Gerrit Jan Mulderstraat 67 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) (10 min) 14:40 

 Omschrijving:  Transformatie naar appartementen  

 Ontwerp:   Matthias Veen Architectuur  

 Dossier:                           OMV.22.02.00454 

 

4.9b  Mathenesserlaan 435, Delfshaven (1e commissiebespreking) (10 min) 14:50 

 Omschrijving:  Transformatie apotheek naar appartementen  

 Ontwerp:   Matthias Veen Architectuur  

 Dossier:                           OMV.22.02.00455 
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4.1  Blaak 333, Centrum (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Aanpassing vergund bouwplan 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMV.22.06.00396 (voorheen OMV.21.10.00041) 

 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de sloop-nieuwbouw van de toren aan de Blaak, naar 

aanleiding van een optimalisatie in de technische uitwerking van het plan. De volgende aspecten zijn aangepast: 

 

- De verdiepingshoogte van de woningen is verkleind waardoor er binnen dezelfde bouwhoogte een extra 

verdieping kan worden toegevoegd.  

- De afschuining in de vloerplaten van de balkons is komen te vervallen waardoor de buitenste randen dikker 

worden. De consoles worden binnen de verticale elementen tussen de balkonvloeren verborgen. De 

diagonale lijn aan de onderzijde van de balkons worden zichtbaar gemaakt door middel van een 

nabewerking in het betonvlak.  

- Het aluminium gevelmateriaal is vervangen door bamboe beplating met drie verschillende verticale 

verdelingen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 
Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.   

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.  

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de wijzigingen passend zijn binnen het welstandsbeleid en dat de optimalisatie de 

kwaliteiten van het eerdere ontwerp overeind houdt. De voorwaarde uit het eerdere advies blijft van kracht, het 

voorstel voldoet aan redelijke eisen van welstand onder voorwaarde dat:  

 

- minimaal zes weken voor de gevelproductie de mock-up op locatie wordt voorgelegd aan de commissie, 

conform is vastgelegd in document 20210715 materialisatie en visualisatie.pdf in de aanvraag 

omgevingsvergunning OMV.21.10.00041. Daarbij worden beoordeeld:  
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- de wijze waarop de gevelmaterialen zich tot en elkaar verhouden en de beelden zoals getoond in de 

presentaties ondersteunen;  

- de exacte kleuren en textuur van de materialen;  

- de transparantie, kleur en reflectie van het glas;  

- de naden tussen de gevelelementen. 

 

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

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

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarde te houden. 
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4.2  Marten Meesweg 51, Prins Alexander (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw kantoorgebouw 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  OMV.22.05.00067 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege zijn 

betrokkenheid bij de planvorming.  

 

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 sloop van het bestaande kantoorgebouw en de nieuwbouw van een 

kantoorgebouw binnen hetzelfde volume binnen de Alexanderknoop. Aangegeven wordt dat er niet is gekozen 

voor de transformatie van het karakteristieke bestaande gebouw vanwege de dichte plint, de onbruikbare 

verdiepingshoogte, de te diepe kantoorvloeren en de lange leegstaand van het reeds eerder gerenoveerde 

gebouw. Het kavel bevindt zich tussen de Marten Meesweg en de A20, waarbij het gebouw een voorterrein heeft 

aan de zijde van de A20 en aan beide zijden een entree krijgt. Het voorterrein wordt ingericht met twee rijen bomen 

richting de entree, met fietsparkeren aan de binnenzijde en autoparkeren aan de buitenzijde van de bomenrijen. 

 

Het gebouw bestaat uit een rechthoekig volume met een terugliggende en half verdiepte opbouw ten behoeve van 

de installaties op het dak. Het gebouw heeft een dubbelhoge glazen plint die aan de pleinzijde naar binnen buigt 

waardoor de kolommen buiten staan. De kolommen en schijven op de hoeken zijn van beton met verschillende 

afwerkingen. De entree bestaat uit een glazen tourniquet. De gevels op de verdiepingen zijn vormgegeven met 

horizontale aluminium banden die op de hoeken schuin aflopend dunner worden. Het gebouw heeft een vide over 

de volledige hoogte met verschillende breedtes, wat in de gevel zichtbaar wordt door ook hier de banden af te 

schuinen. De bovenste laag krijgt een grotere verdiepingshoogte. In de dakrand wordt verlichting geplaatst die de 

benaming van het gebouw over de volledige breedte van de gevel weergeeft.  

 

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. 

- 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. 
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- 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 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 ten eerste aan dat zij de sloop van het karakteristieke kantoorgebouw, dat geen bescherming 

kent vanuit monumentale en cultuurhistorische waarden, zeer betreurt en vraagt de architect om zoveel mogelijk 

bouwmaterialen die vrijkomen uit de sloop van het gebouw te hergebruiken. Daarnaast mist de commissie in het 

nieuwe ontwerp een relatie met de karakteristieken van het bestaande of de omliggende bebouwing. Hoewel de 

commissie zich bewust is van de bewegingen die in het gebied plaats zullen gaan vinden, oogt het gebouw te 

generiek en hecht het zich onvoldoende aan de omgeving.  

 

De commissie vraagt de architect om het gebouw meer naar de context te laten reageren en een gezicht richting 

de A20 te geven. Daarbij geeft zij aan dat bijvoorbeeld de vorm van de vide, die in de diagrammen in de 

presentatie zeer zichtbaar is gemaakt, in de uitwerking van de gevels nagenoeg onzichtbaar is geworden. Ten 

slotte geeft zij aan dat de naamgeving van het gebouw door middel van verlichte letters over de volledige breedte 

van de dakrand te fors aanwezig is.  

 

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  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp:  Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

Dossier:  OMC.22.04.00042 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 het woongebouw met grondgebonden 

woningen en appartementen. De materialisatie van de gevel is aangepast, waarbij gekozen is voor verschillende 

kleuren metselwerk in verschillende verbanden, in plaats van de toepassing van aluminium en beton. De balkons 

zijn aangepast door deze donkerder uit te voeren en te voorzien van stalen hekwerken in plaats van glazen 

balustrades. Voor de tuinafscheidingen is gekozen voor een metselwerk muurtje rondom de tuinen met een groene 

afscheiding tussen de tuinen. De dikte van de banden en de C-vormen in de banden zijn niet aangepast in het 

voorstel. 

 

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. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat een deel van de opmerkingen zijn opgepakt. De keuze voor metselwerk in plaats van 

het aluminium is goed passend, en ook de gemetselde afscheiding rondom de tuinen komt het plan ten goede. 

Daarnaast geeft de commissie nogmaals aan dat de analyse van het gebied en de aanzet tot een weefselstructuur 

en boeksteunen in de gevels een goed uitgangpunt vormen voor het bouwinitiatief.  

 

De commissie constateert echter ook dat een deel van de opmerkingen niet is verwerkt, en geeft aan dat de 

nadere onderbouwing van de keuze voor de dikkere gevelbanden en de C-vorm in de gevelbanden niet overtuigt. 

Hoewel de commissie niet vraagt om een directe kopie van de gevelarchitectuur van de oorspronkelijke stempel- 

en strokenbouw in de wijk, is de gekozen vormgeving geen passende moderne vertaling van de karakteristieken 

van de bestaande bebouwing. Ten slotte geeft zij ook aan dat de aangepaste balkons te dominant aanwezig zijn in 

het gevelbeeld en dat de eerder getoonde keuze om de balkonvloeren samen te laten gaan met de gevelbanden 

passender was. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de 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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4.4  2e Balsemienstraat 14, Feijenoord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool 

Ontwerp:  T en W Architecten 

Dossier:  OMC.22.04.00087 (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 een basisschool. De school wordt aan de zijde 

van de 2e Balsemienstraat op de rooilijn geplaatst, waarbij er aan de andere zijde een plein overblijft dat deels als 

publiek plein en deels als schoolplein wordt ingericht. Het gebouw krijgt de hoofdentree aan het plein die 

bereikbaar is via een buitentrap, en een secundaire entree aan de Rozemarijnstraat. Het schoolplein is 

afgeschermd met een gemetselde muur met daarop een hekwerk met een bloemenstructuur, dat doorloopt in het 

hekwerk van de buitentrap.   

 

Het schoolgebouw bestaat uit een drielaags volume met een uitsnede in de bovenste verdieping boven de entree. 

De gevel heeft een opbouw van rood metselwerk, met gaten die deels met vensters met witte houten kozijnen en 

deels met verbijzonderd metselwerk worden ingevuld. In het metselwerk wordt een verfijning van horizontale en 

verticale lijnen aangebracht. Voor de uitsnede in de gevel wordt een afwijkend gevelmateriaal voorgesteld. Het dak 

wordt ingevuld met zonnepanelen en een wat verdiepte luchtbehandelingskast in het midden. 

 

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. 

- 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. 

- 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. 
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- 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.  

- 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 keuze voor een gebouw met rood metselwerk met witte kozijnen en een 

ambachtelijke detaillering, wat goed passend is bij het tuindorp-karakter van de wijk. De commissie geeft echter 

ook aan dat een schoolgebouw een bijzondere functie heeft en dat de scholen in het gebied de ankerpunten 

binnen de wijk vormen. Zij mist in de architectonische uitwerking de uitstraling van een schoolgebouw, wat 

resulteert in de onderstaande opmerkingen op het planvoorstel: 

 

- Er ontbreekt in de vormgeving een duidelijke hiërarchie, het gebouw heeft geen duidelijke plint en een 

karakteristieke voorgevel naar het plein ontbreekt. 

- De samenwerking en interactie tussen de school, het schoolplein en het openbare plein is onduidelijk en moet 

beter worden vormgegeven. 

- De entree van de school is onduidelijk en de trap naar de entree is meer als noodtrap vormgegeven dan een 

riante en welkome toegang tot de school.  

 

De commissie vraagt de architecten om ook de bestaande schoolgebouwen uit de omgeving als inspiratiebron te 

gebruiken voor de aanpassingen en de nadere uitwerking van het plan. Ten slotte geeft zij mee dat het bij de 

toepassing van loggia’s belangrijk is om ook de zijwangen in metselwerk uit te voeren in plaats van in een 

afwijkend materiaal. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de 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  Noordmolenwerf 1, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Herbestemming van doopsgezinde kerk naar muziekschool 

Ontwerp:  Powerhouse Company B.V. 

Dossier:  OMV.22.05.00244 

 

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 de uitwerking van het voorstel voor de herbestemming van de Doopsgezinde kerk naar 

een muziekschool. De kerk, de consistorie en de pastorie worden in het voorstel allen onderdeel van de 

muziekschool en er vindt onderhoud plaats om het geheel in wederopbouwstijl te conserveren. 

 

In de conceptaanvraag is voor meer zichtbaarheid en een ruimere verbinding tussen de kerk en de consistorie 

voorgesteld het huidige tussenlid te vervangen door een in het oog springende eigentijds vormgegeven entree. 

Naar aanleiding van de vraag van de commissie om de inpassing in relatie tot het lijnenspel van de kerk en 

pastorie te bekijken is het opgetilde dak wat versmald en iets naar achter geplaatst. Hierdoor blijft het verder van 

de bestaande gevels af. 

 

In de consistorie en de pastorie worden voor extra comfort de kozijnen vervangen maar blijven de houten kaders 

behouden om tegemoet te komen aan de oproep van de commissie tot behoud omdat het een beeldbepalend 

element is. De vensters die voor meer zichtbaarheid naar het plein naar beneden toe worden uitgezaagd krijgen 

geen kader om het onderscheid tussen bestaand en interventie zichtbaar te houden.  

 

Het voorstel tot het behoud van het nagelvaste interieur en het verwijderen van later aangebracht materiaal is gelijk 

aan de conceptaanvraag. Naar aanleiding van de vraag van de commissie om niet zonder meer de kerkbanken te 

verwijderen is onderzocht of een deel is te behouden. Gezien de grootte van het orkest is dit lastig en wordt een 

passende herbestemming elders voorgesteld. Het voorstel tot een lichtkunstwerk aan de binnenzijde van het 

betonraster boven de entree van de kerk is nog onderdeel van de planvorming en wordt technisch nader 

uitgewerkt. Ook de wens om het buurtplein een rol te laten spelen bij de toekomstige muziekschool is nog actief. 

Samen met de gemeente wordt er gewerkt aan een herinrichtingsvoorstel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria Centrumgebied - Centrummix  
(deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en omgeving Coolsingel) 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  
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- 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, zoals ook al aangeven bij de conceptaanvraag, positief over de herbestemming van dit bijzondere 

kerkgebouw in wederopbouwstijl. Zij vindt dat de voorgestelde functie van muziekschool past bij het type gebouw 

en dat de bestaande ruimtelijke kwaliteit goed tot zijn recht komt in de herbestemming. Daarbij maakt de nieuwe 

functie het mogelijk dat het gebouw voor een breed publiek toegankelijk blijft.  

 

De commissie is positief over de positie en uitwerking van de nieuwe entree. Door de afstand tussen het opgetilde 

dak van de nieuwe entree en de bestaande gevels van de kerk en de pastorie te vergroten is er in het voorstel een 

overtuigende balans tussen bestaand en nieuw ontstaan. De commissie vindt het gunstig dat er voor de nieuwe 

entree geen grote ingrepen hoeven te worden gedaan in de bestaande gebouwen en dat de entree van de kerk 

ondanks een nieuwe centrale hoofdentree behouden blijft. De nieuwe hoofdentree kan bovendien van waarde zijn 

bij de planvorming voor het betrekken en opwaarderen van het buurtplein. Het stemt de commissie gelukkig dat bij 

het vervangen van de kozijnen in de consistorie en pastorie de witte kaders rondom de kozijnen blijven behouden 

of weer terugkomen.  

 

Hoewel de commissie begrijpt dat de kerkbanken niet zonder meer zijn te behouden wil zij toch, voor het verhaal 

van de kerk en het gevoel van intimiteit die deze banken geven, vragen of een deel te behouden is. Mocht het 

behoud de nieuwe programmering werkelijk in de weg staan dan doet zij de aanbeveling om iets aan de ruimte 

terug te geven door bijvoorbeeld een zitelement langs de gevelwanden te ontworpen.  

 

De commissie onderschrijft de meerwaarde van het opwaarderen van het buurtplein en hoopt dat de planvorming 

geconcretiseerd kan worden. Zij doet hierin de aanbeveling tot een goede synergie tussen de kerk en het 

buurtplein, zodat de kerk een interessant ‘podium’ krijgt.  

 

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

bestuur is daarom positief. 
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4.6  Oude Binnenweg 138A, Centrum (1e commissiebespreking)   

 
Omschrijving:  Reconstructie/Gevelrenovatie 2 bestaande panden 

Ontwerp:  Van Wilsum Van Loon Architectuur 

Dossier:  OMC.22.06.00041 (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 tot reconstructie van de twee panden Oude Binnenweg 138 en 140, die 

samen met de huisnummers 134 en 136 een architectonisch ensemble vormen. Het voorstel is bedoeld als 

vooroverleg met welstand om tot een principe uitspraak te komen over het beoogde slopen en wederopbouwen 

van de twee panden en over het ontwerp van de begane grond invulling. Omdat de panden cultuurhistorisch 

waardevol zijn en deel uitmaken van meerdere beeldbepalende ensembles wordt een reconstructie van de 

straatgevel voorgesteld.   

 

Het voorstel tot het slopen wordt gedaan vanwege de slechte en armoedige staat van beide panden wat bij herstel 

onvoldoende leidt tot een net en verzorgd eindresultaat wat overeenkomt met de allure van weleer. De gebreken 

zijn onder andere scheurvorming van gevel en onderdelen, hulpdraagconstructies aan buitenzijde door de slechte 

constructieve staat, schade aan kozijnen en metselwerk door latere vervangingen en wijzigingen in de gevel, 

ontbrekende ornamentdelen, schade door verwering, de geschilderde metselwerkgevel van nummer 138 om oude 

reparaties aan voeg en steen te verhullen.  

 

Een historische tekening van het betreffende ensemble van de vier woningen aan de Oude Binnenweg laat minder 

ornamentaliteit zien dan nu wordt aangetroffen. Uitgangspunt is daarom dat ornamentaliteit boven de begane 

grond van huisnummer 134 en 136 de referentie vormt voor de reconstructie. Dit betreft rijke versieringen boven en 

rond de kozijnen in de vorm van houten geprofileerd en gesneden lijstwerk met houten of steenachtige bekroning 

en met een uitkragende bakgoot met een vaak uitbundige fries daaronder. De begane grondindeling per beuk is 

altijd meer individueel en er wordt een nieuw ontwerp voorgesteld van drie deuren met daartussen twee 

horecapuien. De entreedeuren krijgen een glasvulling en een bescheiden ornamentiek. De horecapuien worden 

moderner van vormgeving en voorzien van een schuifraam. Daarnaast wordt voorgesteld om de kap iets hoger te 

maken voor een appartement erachter. De langsschilden worden hiertoe iets steiler, maar het dwarsschild niet. 

 

In de definitieve aanvraag zal een straatgeveloverzicht verstrekt worden met daarop een inventarisatie van welke 

onderdelen wel en niet hergebruikt gaan worden. Het principe is hergebruiken wat redelijkerwijs kan. Daarnaast 

wordt de gevel ingemeten en worden er mallen gemaakt van de ornamenten. Om reconstructie aan te kunnen 

tonen zullen er details van de bestaande en de overeenkomstige nieuwe toestand aangeleverd worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
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- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

- 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. 

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
Hoewel de beelden laten zien dat er serieus sprake is van een erbarmelijke huidige staat van de twee panden aan 

de Oude Binnenweg 138-140 vindt de commissie het slopen en wederopbouwen een lastig dilemma. In beginsel 

heeft restauratie de voorkeur, maar deelt de commissie de conclusie van de restauratiearchitect dat in dit geval 

reconstructie het beste middel is om de panden met cultuurhistorie waarde 2 weer op een nette en verzorgde wijze 

onderdeel te laten uitmaken van het ensemble van vier gelijke panden (134, 136, 138 en 140) vanaf de plint. Dit 

vraagt echter wel om een uitgebreide bewijslast van een juiste reconstructie wat betekent dat de 

restauratiearchitect een belangrijke en prominente rol krijgt bij het vervolgproces. Dit vraagt ook om een plan van 

aanpak van de reconstructie en een uitgebreide en zorgvuldige bouwkundige uitwerking als voorwaarde voor een 

positief advies over de sloop van de panden.  

 

Voor wat betreft het voorstel tot het verhogen van de kap geldt dat moet worden aangetoond dat dit niet het 

ensemble verstoort en dat de verschijningsvorm en het materiaalgebruik hoort bij een historisch pand. Met 

betrekking tot het voorstel van de nieuwe begane grond puien wordt gevraagd om meer inzicht te geven in de 

opzet en de structuur van het historische pand in relatie tot de hoofdindeling en de verschijningsvorm van het 

voorstel. 

 

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.  
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4.7  Oudedijk 4 / Waterloostraat 12-14, Kralingen (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Sloop nieuwbouw in beschermd stadsgezicht 

Ontwerp:  Urban Climate Architects 

Dossier:  OMC.22.03.00128 (conceptaanvraag) 

 

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

eerdere betrokkenheid bij de planvorming.  

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 het aangepaste voorstel voor de vervangende nieuwbouw van de drie woningen aan de 

Waterloostraat die met een wachtgevel grenzen aan de Oudedijk. Beide straten liggen in het beschermd 

stadsgezicht Kralingen – midden. De wachtgevel is er gekomen na de sloop van een historisch pand voor de 

aanleg van de metro. Het historische pand had een representatieve kopgevel naar de Oudedijk en stond naast de 

nog bestaande monumentale kerk.  

 

Er zijn naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 11 mei 2022 verschillende 

vormstudies gedaan om zowel aan te sluiten bij de schaal van de Waterloostraat als die van de Oudedijk, en 

tevens voldoende afstand te houden tot de monumentale kerk. Het model dat wordt gepresenteerd gaat uit het 

behoud van twee van de drie bestaande panden aan de Waterloostraat en deze te renoveren en te voorzien van 

een derde laag in de vorm van een geknikte opbouw of kap. Het huidige stramien met wachtgevel aan de Oudedijk 

wordt gesloopt en herontwikkeld als ook naar de dijk toe uitgebreid met een nieuwbouwvolume. Het beoogde 

kopgebouw vult hiermee het stedenbouwkundige gat dat is ontstaan na de sloop van het historische pand voor de 

aanleg van de metro. Door de rooilijn iets terug te leggen ten opzichte van de buurpanden wordt het zicht vanaf de 

Oudedijk op de monumentale Hoflaankerk behouden. De ruimtelijke opbouw betreft een nieuw vier-laags 

kopgebouw, waarvan de bovenste laag een kap wordt. Het krijgt een gezicht naar de Oudedijk door een beoogde 

erker en een deels opgetrokken gevel ter hoogte van de kap en de hoek van het pand wordt afgeschuind om de 

overgang naar de Waterloostraat te maken. De invulling van de gevels is nog niet gegeven, omdat eerst een 

reactie is gewenst op de ruimtelijke inpassing en de thema’s voor het gevelontwerp.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Kralingen – midden) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

panden of kleine ensembles. 

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

daarbinnen geen dominante rol. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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



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 

 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- De gevelbeëindiging kan van de buurpanden afwijken, en draagt bij aan het totaalbeeld van een in hoogte 

steeds verspringende daklijn. 

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

ontworpen erkers en andere architectonische ‘versieringen’). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

negge (in de dienststraten alleen negge en dakrand).  

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

herkenbaar als verbijzonderd (ongeschilderd) gevelelement.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie waardeert dat zij wordt meegenomen in het onderzoek naar een passende ruimtelijke inpassing voor 

de nieuwbouw en de verbouw van de twee panden. Het maakt inzichtelijk welke afwegingen er zijn gemaakt en tot 

welke hoofdopzet is gekomen. Zij is echter van mening dat het onderzoek nog niet is voltooid.  

 

De keuze voor een stadsvilla aan de Oudedijk op basis van het onderzoek vindt de commissie een goed 

uitgangspunt alsook het vullen van het stedenbouwkundige gat dat is ontstaan door de aanleg van de metro. Het 

iets terugleggen van de rooilijn ten opzichte van de buurpanden, om het zicht vanaf de Oudedijk op de 

monumentale Hoflaankerk te behouden, is ook positief. De commissie merkt echter op dat de ruimtelijke opzet van 

het kopgebouw en het voorstel tot het ophogen van de twee bestaande panden aan de Waterloostraat te hybride 

is, waardoor het oorspronkelijk stedenbouwkundige onderscheid tussen de Oudedijk en de Waterloostraat 

onvoldoende overeind blijft.  

 

Het beoogde kopgebouw met een afgeschuinde hoek reageert te veel op beide straten, terwijl het historisch pand 

wat er ooit stond een statige stadsvilla betrof met een rijk gezicht naar de Oudedijk en een ietwat sobere zijgevel 

aan de Waterloostraat. Vervolgens begon een lange, smalle, dwarsstraat met smalle panden. Vanuit de 

oorspronkelijke context mag er best een confrontatie zijn tussen het kopgebouw en de gevelwand. Vrij vertaald kan 

het geheel gezien worden als een locomotief met de trein erachter. Vanuit die invalshoek stelt de commissie voor 
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de beoogde opbouw voor de bestaande panden aan de Waterloostraat te laten vervallen of deze zo vorm te geven 

dat het niet zichtbaar is vanuit de straat. 

 

Haar eerdere opmerking dat zij het voorstel tot een eigentijdse vormgeving mogelijk vindt als er een overtuigende 

vertaling wordt gegeven van de kenmerken en karakteristieken uit de directe context haalt zij nog een keer aan 

alsook het bewaren van voldoende afstand tot de kerk.  

 

Hoewel het voorstel tot een semipublieke ruimte nog niet is gespecificeerd roept het principe vraagtekens op bij de 

commissie. Het groen en het voorplein zijn volgens haar belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van de 

openbare ruimte. 

 

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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4.8  Dreef 154 / Groene Hilledijk 342-348, Feijenoord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Advies op verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument 

Toelichting:  Gemeente Rotterdam, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie 

 

De commissie wordt gevraagd 
Conform de Erfgoedverordening Rotterdam 2020 advies te geven op het verzoek van Stichting 

Cuypersgenootschap tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het voormalige postkantoor en badhuis aan de 

Dreef 154 en Groene Hilledijk 342-348 te Rotterdam. 

 

Toelichting 
Het gebouw met voormalig badhuis en postkantoor staat in Tuindorp Vreewijk, dat sinds 2012 van rijkswege is 

beschermd als stadsgezicht. De wijk werd ontworpen volgens de tuinstadgedachte en werd gepland en aangelegd 

tussen 1913 en 1958. Het gebouw maakt onderdeel uit van het deel van de wijk dat ‘de Vlieger’ wordt genoemd 

(het gebied tussen Groene Hilledijk, Bree, Langegeer en Groenezoom). Het stratenplan van dit deel werd in 1916 

ontworpen door Berlage en werd later deels gerealiseerd volgens het ‘grote plan’ van Granpré Molière en 

Verhagen.  

 

De woningbouw van het tuindorp was vrij eenvormig, met variaties op hetzelfde thema. Uitzonderingen werden 

gevormd door de voorzieningen die op betekenisvolle plekken werden gesitueerd. Het gebouw uit 1923 met 

badhuis en postkantoor is hier een goed voorbeeld van. Het markeert de kruising van de Groene Hilledijk en de 

Dreef, beide hoofdstraten in het stedenbouwkundig plan. De situering en functie zorgde ervoor dat het gebouw een 

bijzondere en afwijkende vormgeving kreeg. Het postkantoor bevond zich op het niveau van de Groene Hilledijk, 

met de publieksentree en een personeelsentree aan deze straat terwijl het badhuis toegankelijk was via een 

paadje vanaf de Dreef naar de achterkant.  

 

Sinds de jaren ‘50 hebben er meerdere verbouwingen plaats gevonden. In het pand zijn nu moderne 

praktijkruimtes en woningen met berging gerealiseerd.  

 

In 2014 zijn meerdere individuele panden in Vreewijk aangewezen als rijks- en gemeentelijk monument. De 

gemeente heeft er toen voor gekozen om vooral maatschappelijke en publieke gebouwen aan te wijzen als 

gemeentelijke monumenten. Dit pand is toen niet geselecteerd, maar de aanwijzing van het voormalige badhuis en 

postkantoor past binnen de destijds uitgezette beleidslijn.  

 

Reactie van de commissie op het verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument 
De commissie reageert positief op het verzoek tot aanwijzing van het gebouw met voormalig badhuis en 

postkantoor aan de Dreef 154 en Groene Hilledijk 342-348 te Vreewijk als gemeentelijk monument. Zij onderschrijft 

dat het gebouw cultuurhistorisch, stedenbouwkundig, typologisch en architectonische waardevol is.  

 

Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functies van badhuis en postkantoor 

waardoor het een belangrijke rol vervulde in het dorpsleven van tuindorp Vreewijk. De bijzondere combinatie van 

functies wordt benadrukt in de verbijzondering van de architectonische verschijningsvorm en de 

stedenbouwkundige ligging op het kruispunt Groene Hilledijk-Dreef.  

 

Het gebouw heeft zowel architectuurhistorische als stedenbouwkundige waarde vanwege de gaaf bewaarde 

opbouw van massa’s met een krachtig lijnenspel. Hierdoor is een plastisch geheel ontstaan, waarmee de overgang 

in hoogte van de Groene Hilledijk naar de Dreef wordt gemaakt. De architectuur van het gebouw is kenmerkend 

voor Vreewijk. Hoewel er in het interieur aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn er vermoedelijk nog 

onderdelen van de oorspronkelijke hoofdopzet en afwerking, wijzend op het oorspronkelijke gebruik, herkenbaar.   

Het gebouw heeft waarde als onderdeel van de eerste opzet van het van rijkswege beschermde (stadsgezicht) 

Tuindorp Vreewijk, maar door deze bijzondere oorspronkelijke functie en de architectuur acht de commissie ook de 

aanwijzing als gemeentelijk monument gerechtvaardigd. 
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4.9a  Gerrit Jan Mulderstraat 67 A, Delfshaven (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie naar appartementen 

Ontwerp:  Matthias Veen Architectuur 

Dossier:  OMV.22.02.00454 

 

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 verbouw en de uitbreiding van het pand aan de Gerrit Jan 

Mulderstraat 67A dat destijds is gebouwd als dienstwoning voor het hoekpand aan de Mathenesserlaan 435. De 

beoogde ontwikkeling gaat samen met de verbouw en de uitbreiding van het hoekpand aan de Mathenesserlaan 

435, waarvoor een separate aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Beide te verbouwen panden worden in 

de nieuwe situatie als een ensemble vormgegeven door ze in opbouw, geleding en architectuur verwant aan elkaar 

te laten zijn.  

 

Het voorstel voor het pand aan de Gerrit Jan Mulderstraat 67A betreft het optoppen van de bestaande bebouwing 

met een rationeel ogend gevelontwerp voor de bovenlaag en er appartementen in onder te brengen. Deze zullen 

door een open trappenhuis aan de buitenzijde worden ontsloten, waarbij de entree komt te liggen in de tuinmuur. 

Door ruime bordessen te ontwerpen kan het trappenhuis tevens als buitenruimte gebruikt worden. 

 

Het bestaande pand is opgetrokken in metselwerk en afgedekt met een kap. De kap zal in het voorstel worden 

vervangen door twee volwaardige bouwlagen, vormgegeven als een heldere rasterstructuur. Deze structuur wordt 

vervolgens naar beneden toe doorgezet door in het bestaande metselwerk gelijkvormige gevelopeningen te 

maken. De opbouw zowel als de nieuwe delen in de voorgevel krijgen een gevelbekleding van vezelcementplaten. 

Er wordt een subtiele schaduwwerking beoogd door een combinatie van gegroefde en vlakke platen toe te passen. 

De nieuw te maken kozijnen in de onderbouw alsook de kozijnen die in de opbouw zijn voorzien, komen diep in de 

gevel te liggen om de abstractie van het volume te benadrukken. 

 

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 zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- 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 

- 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 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie is niet overtuigd van het voorliggende ontwerp dat wordt beschouwd als te generiek en daarmee niet 

passend in de directe omgeving. De beoogde bouwmassa voor de voormalige dienstwoning, behorend bij de 

stadsvilla aan de Mathenesserlaan laat zich vooral lezen als een grote structuur, wat oneigenlijk is aan de 

oorspronkelijke opzet van de twee panden en de karakteristieken van het Beschermd Stadsgezicht 

Heemraadssingel – Mathenesserlaan. 

 

Het betreffende pand maakt als dienstwoning van de stadsvilla op de hoek van de Mathenesserlaan en de Gerrit 

Jan Mulderstraat onderdeel uit van het ensemble van drie stadsvilla’s aan de Mathenesserlaan. Het kent, hoewel 

soberder van aard, een verwantschap in hoofdopzet bestaande uit een basement, een middendeel en een kap als 

gevelbeëindiging. Door het volume anders vorm te geven en te verhogen raakt de relatie met de directe omgeving 

uit balans.  

 

Door de keuze voor een rastergevel met grote inspringende geveldelen gaat niet alleen de samenhang binnen het 

ensemble verloren, maar wordt ook in maat, schaal en plasticiteit niet aangesloten op de karakteristieken van het 

beschermd stadsgezicht. Daarmee wordt niet voldaan aan de criteria die betrekking hebben op de ruimtelijke 

inpassing. De voorgestelde rastergevel staat lijnrecht tegenover de kenmerkende gevels in de directe omgeving, 

die zijn ontworpen vanuit het concept van een baksteen gevelvlak met ‘gaten’ met een geheel andere verhouding 

tussen open en gesloten geveldelen dan het open rasterconcept dat wordt voorgesteld. Ook mist het voorstel een 

relatie tot de variatie, plasticiteit en subtiliteit van de gevelarchitectuur in de omliggende bebouwing. In oriëntatie 

wijkt het voorstel eveneens af. Kenmerkend voor de panden in deze omgeving is een ‘adres’ aan de formele 

straatzijde door een entree in de voorgevel. Het voorstel voor een ontsluiting via een toegang in de tuinmuur en 

stalen trappen met ruime bordessen tegen de achtergevel is in deze omgeving oneigenlijk.  

 

Concluderend stelt de commissie dat het ontwerp op veel punten afwijkt van de gebiedskarakteristieken en 

daardoor in hoofdvorm en gevelopbouw niet goed aansluit op de omliggende bebouwing, hetgeen een belangrijk 

uitgangspunt is in de criteria. Omdat het ontwerp op het niveau van ruimtelijke inpassing en verschijningsvorm nog 

niet de goedkeuring van de commissie krijgt, heeft zij de meer gedetailleerde aspecten zoals materiaal, kleur en 

detaillering niet nader beoordeeld.  
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De commissie benadrukt dat een andere insteek gewenst is waarbij het ontwerp in volume- en gevelopbouw een 

passender antwoord moet geven op de directe omgeving. Daarbij wordt benadrukt dat hierbij niet gedoeld wordt op 

een architectuurtaal die de bestaande karakteristieken letterlijk herhaalt, ook een eigentijdse interpretatie is goed 

denkbaar. 

 

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

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

graag terug in een volgende vergadering.  
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4.9b  Mathenesserlaan 435, Delfshaven (1e commissiebespreking)   
 

Omschrijving:  Transformatie apotheek naar appartementen 

Ontwerp:  Matthias Veen Architectuur 

Dossier:  OMV.22.02.00455 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de op 16 juni 2022 van rechtswege verleende 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 verbouw en de uitbreiding van het hoekpand aan de Mathenesserlaan 

435. Het hoekpand maakt deel uit van een ensemble van drie aaneengeschakelde woningen aan de 

Mathenesserlaan. Het betreft drie stadsvilla’s met repeterende elementen. De beoogde ontwikkeling voor het 

hoekpand gaat samen met de verbouw en de uitbreiding van de voormalige dienstwoning aan de Gerrit Jan 

Mulderstraat 67A, waarvoor een separate aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Beide te verbouwen 

panden worden in de nieuwe situatie als een ensemble vormgegeven door ze in opbouw, geleding en architectuur 

verwant aan elkaar te laten zijn.  

 

Het voorstel voor het hoekpand aan de Mathenesserlaan 435 betreft het optoppen van de bestaande bebouwing 

met een rationeel ogend gevelontwerp voor de bovenlaag en de voormalige stadsvilla samen met de nieuwbouw 

om te vormen tot een appartementencomplex. Het pand krijgt een adres door in plaats van aan de 

Mathenesserlaan, aan de Gerrit Jan Mulderstraat in de bestaande zijgevel een hoofdentree op te nemen. Aan de 

achterzijde komen tegen de gevel in een staalstructuur vrijdragende balkons en aan de voorzijde komen meerdere 

’Franse balkons’. 

 

Het bestaande hoekpand is opgetrokken in metselwerk en afgedekt met een kap. De kap zal in het voorstel worden 

vervangen door drie volwaardige bouwlagen, waarvan de derde inspringt om zich vooral naar de hoek te tonen. De 

gevel van de opbouw wordt gevat in een heldere rasterstructuur naar beide straatgevels. Deze structuur wordt in 

het voorstel vervolgens in de voorgevel naar beneden toe doorgezet door het bestaande metselwerk nagenoeg 

geheel te verwijderen en de gevelopeningen uit de opbouw te continueren. In de zijgevel blijft de bestaande 

metselwerk gevel in principe gehandhaafd, alleen wordt deze van meerdere nieuwe gevelopeningen voorzien. De 

opbouw alsook de nagenoeg geheel vernieuwde voorgevel zullen een gevelbekleding van vezelcementplaten 

krijgen. Er wordt een subtiele schaduwwerking beoogd door een combinatie van gegroefde en vlakke platen toe te 

passen. De nieuw te maken kozijnen in de onderbouw alsook de kozijnen die in de opbouw zijn voorzien, komen 

diep in de gevel te liggen om de abstractie van het volume te benadrukken. 

 

Ter plekke toont de architect in aanvulling op de ingediende stukken een schets voor de inrichting van de voortuin 

met zowel beplanting als een fietsenberging. 

 

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 zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 
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- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- 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 

- 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 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie is niet overtuigd van het voorliggende ontwerp dat wordt beschouwd als te generiek en daarmee niet 

passend in de directe omgeving. De bouwmassa laat zich vooral lezen als een grote structuur die de hoek omgaat 

en wordt voortgezet in de vroegere dienstwoning aan de Gerrit Jan Mulderstraat, wat oneigenlijk is aan de opzet en 

karakteristieken van het Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel – Mathenesserlaan.  

 

Het betreffende pand maakt onderdeel uit van een ensemble van drie stadsvilla’s aan de Mathenesserlaan. 

Kenmerkend voor de drie bestaande stadsvilla is de gelijke hoofdopzet van een basement, een middendeel en een 

kap als gevelbeëindiging en een hoofdentree aan de laan. 

 

Door de keuze voor een rastergevel met grote inspringende geveldelen, wordt in maat, schaal en plasticiteit niet 

aangesloten op de karakteristieken van het ensemble en het beschermd stadsgezicht. Daarmee wordt niet voldaan 

aan de criteria die betrekking hebben op de ruimtelijke inpassing. De voorgestelde rastergevel staat lijnrecht 

tegenover de kenmerkende gevels in de directe omgeving, die zijn ontworpen vanuit het concept van een baksteen 

gevelvlak met ‘gaten’ met een geheel andere verhouding tussen open en gesloten geveldelen dan het open 

rasterconcept dat wordt voorgesteld. Ook mist het voorstel een relatie tot de sterke variatie, plasticiteit en subtiliteit 

van de gevelarchitectuur in de omliggende bebouwing. De kenmerkende verwevenheid van verticaal (ramen) en 

horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.) ontbreekt in het voorgestelde gevelontwerp. Ook in oriëntatie door de 

keuze van een entree in de zijgevel en een uitgesproken opbouw wijkt het voorstel af. Kenmerkend in deze 

omgeving is een adres aan de formele straatzijde via een voornaam vormgegeven entree in de voorgevel en een 

minder uitgesproken zijgevel bij hoekpanden. Het voorstel voor een zelfdragende stalen constructie met balkons 

tegen de achtergevel is eveneens oneigenlijk aan de omgeving waar balkons onderdeel zijn van de bouwmassa. 
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Concluderend stelt de commissie dat het ontwerp op veel punten afwijkt van de gebiedskarakteristieken en 

daardoor in hoofdvorm en gevelopbouw niet goed aansluit op de omliggende bebouwing, hetgeen een belangrijk 

uitgangspunt is in de criteria. Omdat het ontwerp op het niveau van ruimtelijke inpassing en verschijningsvorm nog 

niet de goedkeuring van de commissie krijgt, heeft zij de meer gedetailleerde aspecten zoals materiaal, kleur en 

detaillering niet nader beoordeeld.  

 

De commissie geeft aan dat de in de presentatie getoonde tuininrichting aan de Mathenesserlaan niet passend is. 

De beoogde inrichtingselementen, waaronder een fietsenstalling horen niet bij een formele voortuin aan de laan. 

 

De commissie benadrukt dat een andere insteek gewenst is waarbij het ontwerp in volume- en gevelopbouw een 

passender antwoord moet geven op de directe omgeving. Daarbij wordt benadrukt dat hierbij niet gedoeld wordt op 

een architectuurtaal die de bestaande karakteristieken letterlijk herhaalt, ook een eigentijdse interpretatie is goed 

denkbaar. 

 

Conclusie 
Er is geconstateerd dat de van rechtswege verleende aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het 

advies aan het bestuur is daarom negatief. 
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