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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022 
 

 

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

 

 

3  PLANNEN 11:35 

 

3.1  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (4e commissiebespreking) (20 min) 11:35 

 Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

 Ontwerp:   Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

 Dossier:   OMC.20.11.00005 (conceptaanvraag, voorheen OLO 5549867) 

 

3.2  Kruiskade 57 A, Centrum (2e commissiebespreking) (20 min) 11:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw ‘Lumière’ 

 Ontwerp:   KAAN Architecten B.V. 

Dossier:   OMC.22.05.00041 (conceptaanvraag)  

 

3.3  Kleiweg 500, Hillegersberg Schiebroek (3e commissiebespreking) (20 min) 12:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Sint Fransiscus Gasthuis 

Ontwerp: Aan de Amstel architecten B.V. 

Dossier:   OMV.22.02.00188  

 

PAUZE (30 min) 

 

3.4  Middenbaan-Noord 63, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (20 min) 13:05 

 Omschrijving:  Oprichten appartementencomplex 

 Ontwerp:   Zijdekwartier architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.22.06.00066 (conceptaanvraag) 

 

3.5  Asserweg 235, Hillegersberg Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 13:25 

 Omschrijving:  Transformatie Verzorgingsgebouw Schiehoven en nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Amsterdams Vastgoed Beheer 

 Dossier:   OMC.22.07.00067 (conceptaanvraag)  

 

3.6 Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten 

 Dossier:   OMV.22.07.00391  
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3.1  Van Brienenoordbrug, Prins Alexander & IJsselmonde (4e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie en vernieuwing Brienenoordbrug 

Ontwerp:  Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V. 

Dossier:  OMC.20.11.00005 (conceptaanvraag, voorheen OLO 5549867) 

 

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

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

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

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert aan de commissie de doorontwikkeling en onderbouwing van verschillende aspecten die 

onderdeel zijn van de renovatie van de Van Brienenoordbrug. Dit is naar aanleiding van de vragen van de 

commissie uit het verslag van 11 mei 2022 en de tussentijdse bespreking op 8 juli 2022.  

 

Voor het antiverblindingsscherm heeft dit geleid tot de draaiing van de staanders in het bovendeel van het 

hekwerk. Door deze ingreep in het ontwerpvoorstel wordt de fietser door tegemoetkomend verkeer uit het zuiden 

niet verblind door koplampen en blijft voor de fietser in noordelijke richting het zicht op de stad vanaf de brug 

bestaan.  

 

Ten aanzien van de vraag over de continuïteit van de brugrand wordt aangegeven dat er geen verschil in hoogte 

zal zijn tussen de vaste en bewegende delen van de brug. De lichtmast is vereenvoudigd door in het 

ontwerpvoorstel de knik uit de mast te halen. Hierdoor wordt deze minder expressief. Om overstralen van de brug 

te voorkomen wordt de intensiteit en de kleur van de aan te brengen aanstraalverlichting regelbaar. De 

aanlandingen van de brug vallen buiten de scope van de renovatie en zullen in de toekomst worden meegenomen 

in de ontwikkelingen voor de A16. 

 

Om te komen tot een kleurenvoorstel is een kleurenonderzoek gemaakt. Hier komen onder andere de werking van 

kleur, de ontwikkelgeschiedenis van de brug, de context, de ingenieurskunst en de invloed van 

weersomstandigheden op de kleur aan bod. Op basis van de conclusies uit het onderzoek en de wensen van 

Rijkswaterstaat wordt voor de boog van de brug de kleur stahlblaugrau voorgesteld, eisgrau voor de tuien en een 

kleur die iets donker dan eisgrau is voor de hangers. Er zullen mock-ups worden gemaakt om de kleurtoon, 

structuur en glansgraad nader te bepalen. 

 

Voor een hernieuwde levensduur en het voldoen aan de huidige veiligheidseisen is in voorgaande 

planbesprekingen aangegeven dat de boogconstructie van Brienenoordbrug verstevigd moet worden door aan 

beide zijden van de tuien hangerkasten aan te brengen. Naar aanleiding van de opmerking van de commissie dat 

deze te fors van formaat zijn waardoor ze grote impact hebben op de iconische bogen van de brug ligt er het 

voorstel om deze open te werken door de platen aan de zijkant te laten vervallen. Aan de voorzijde wordt een 

snede aangebracht om de verbinding met de tui visueel te versterken. Een andere afmeting is constructief en 

vanuit onderhoud en daaraan gerelateerde voorwaarden niet mogelijk.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstypen:  De Ruit 

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de Ruit) 

 

Relevante criteria 
Algemeen 

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

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

hebben voor het uiterlijk. 

- Toepassing van graffitivrij materiaal. 
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Verkeersmachine 

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

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

van de omgeving. 

Inbouwpakket 

- Schermen worden zodanig vormgegeven dat het zicht op de stad, het landschap en de haven intact blijft. 

 

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

nabespreking 
De commissie heeft veel waardering voor de open houding, het verrichte onderzoek en de zorgvuldige benadering 

van de renovatieopgave voor de van Brienenoordbrug. Daarbij vindt de commissie het positief dat in het plan van 

aanpak van de renovatie van de brug het verwijderen van latere, ontsierende toevoegingen wordt meegenomen.  

 

Ondanks haar positieve houding is zij op een aantal deeluitwerkingen nog niet overtuigd van het voorstel. Daarbij 

doelt de commissie op die punten waarop de brug in vorm en uitstraling substantieel wijzigt, terwijl het overall 

uitgangspunt van de renovatie van de brug juist is om het bestaande beeld te behouden en de levensduur van de 

brug met 100 jaar te verlengen. 

 

Vanuit de criteria voor de Ruit zijn samenhang en coherentie essentieel. De commissie is er niet van overtuigd of 

de omzetting wit naar stahlblauwgrau hierop het beste antwoord is. Enerzijds probeert het ontwerpvoorstel de 

bestaande kenmerken van de brug zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd wordt het kleurbeeld radicaal 

omgegooid. De commissie mist hierbij de argumentatie. Daarnaast vraagt zij zich af hoe de beoogde kleur zich 

specifiek verhoudt tot de uitstraling van de Rotterdamse Ruit, en of de beoogde kleur vanuit de continuïteit en de 

samenhang van de Ruit passend is. Tot slot merkt de commissie op dat de benodigde constructieve aanpassingen 

de brug zwaarder zullen maken. De commissie vraagt zich in dit kader af of een frisse lichte kleur niet juist een 

middel kan zijn om de brug weer lichter te doen ogen.  

 

Met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het verblindingsscherm en de beveiligingsrail geeft de commissie mee 

dat zij weliswaar begrijpt dat aan (verkeers-)technische eisen voldaan moet worden, echter vraagt zij de 

ontwerpers met klem om binnen die randvoorwaarden alles in het werk te stellen om het zicht op de stad zowel 

vanaf de rijweg als de fietsroute te behouden.  

 

De toelichting over de constructieve eisen en de voorwaarden vanuit onderhoud heeft voor de commissie 

voldoende uitgewezen dat de afmeting van de hangerkasten niet verkleind kan worden en dat er alleen naar een 

antwoord gezocht kan worden in de vormgeving. Vanuit dat gegeven is de commissie positief over het voorstel 

voor het openwerken van de hangerkasten. Zij geeft echter aan de snede in de frontplaat als een subtiliteit te 

beschouwen die niet proportioneel is ten opzichte van de robuustheid van de voorgestelde hangerkasten. Deze 

snede biedt in het kader van de gestelde vraag naar meer ondergeschikte hangerkasten geen meerwaarde en kan 

weggelaten 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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3.2  Kruiskade 57 A, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw ‘Lumière’ 

Ontwerp:  KAAN Architecten 

Dossier:  OMC.22.05.00041 (conceptaanvraag) 

 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, 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 aangepaste planvoorstel voor de Lumière-toren die zowel aan de Kruiskade als aan 

de Lijnbaan grenst. Het voormalige Lumière theater en het laatste deel van de Lijnbaanwinkels worden hiervoor 

gesloopt. Dit deel van de winkels behoort niet tot het rijksbeschermde Lijnbaanensemble. De aanpalende flat City 

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

 

Het planvoorstel voor de Lumière-toren met als programma wonen, hotel, commercie en kantoren is gewijzigd 

vanwege de resultaten uit de windtunnelproef en de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 6 juli 2022. 

De resultaten uit de windtunnelproef hebben geleid tot aanpassingen aan de massa en de architectuur van de 

toren en extra groenvoorzieningen in de openbare ruimte.  

 

Er is gekozen om het middendeel van de toren aan de zuidzijde te verbreden. Naar aanleiding van deze 

aanpassing is het geveldeel ernaast opgetrokken tot aan de overgang van basement naar toren. De gelaagde 

opbouw van de toren en het gevelontwerp zijn hiermee een antwoord op het vraagstuk van het oplossen van 

windhinder en een reactie op de tribune-achtige opbouw van de aanwezige collectie van gebouwen rondom de 

locatie.  

 

Het gevelontwerp dat bestaat uit een modulair grid dat in maat en vormgeving is afgestemd op het erachter 

gelegen programma is doorontwikkeld door de horizontale belijning uit de context hierin op te nemen. De 

overhoekse luifel aan de zijde van de Lijnbaan en de Kruiskade alsook het terugleggen van de passage aan de 

Lijnbaan zijn ook hieruit voortgekomen.  

 

Naast de toren behoort het programmeren en het vergroenen van het achterliggende expeditiegebied ook tot de 

planvorming. In het aangepaste voorstel is het programma van de nieuwbouw in het expeditiegebied op de 

verdieping gewijzigd naar fietsparkeren en komt er een pergola tussen de te maken nieuwbouw en de achterzijde 

van het aangrenzende City House. Het beoogde tussenlid aan de Kruiskade, dat het achterliggende 

expeditiegebied zal ontsluiten, is aangepast tot een tweehoog glazen volume. De terugliggende entree aan de 

Lijnbaanzijde naar het deel wat expeditiehof blijft is doorontwikkeld door de gevel aan de Lijnbaan overhoeks door 

te zetten en de openbare ruimte aan te kleden.  

 

Het gevelontwerp voor de nieuwbouw is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand planvoorstel alsook het aan de 

achterzijde openen van de begane grondgevel van het aangrenzende monument het City House. 

 

Naast de wijzigingen aan het totaalplan voor de Lumière-toren worden om te voldoen aan de windtunnelproef ook 

voorzieningen in de openbare ruimte van de Lijnbaan voorgesteld. Het zal gaan om een vijftal extra bomen en het 

plaatsen van blokhagen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 
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Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

- 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 signaleert dat het aangepaste voorstel een krachtiger totaalconcept toont voor de toren met een 

onderbouw die zowel aan de Kruiskade als aan de Lijnbaan grenst en tevens het voormalige expeditiegebied 

herontwikkelt tot een levendig, toegankelijk binnengebied.  

 

De aanpassingen laten zien dat de beoogde toren meer reageert op de veelzijdigheid aan lagen in de directe 

stedelijke context. Het voorstel sluit hierdoor beter aan op de Lijnbaan en de Kruiskade alsook op de hoogbouw 

van het Texacogebouw aan het Weena.  
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De commissie is minder tevreden over het extra volume aan de zuidzijde. Hierdoor klontert de beoogde toren 

optisch te veel vast aan het aangrenzende monument het City House. De commissie doet de oproep om meer 

‘luchtigheid’ in de massa-opbouw te realiseren. Dit vraagt om een ingreep, waarbij de toren optisch loskomt van het 

monument. Om op basis van een aangepast voorstel de impact van de toren op het monument goed te kunnen 

beoordelen zijn visualisaties vanuit meerdere standpunten nodig dan nu gegeven zijn.  

 

Aan de kant van het Weena vindt de commissie dat de voorgestelde toren nogal abstract en gelijkvormig van 

uiterlijk is, waardoor deze aan die zijde ‘genadeloos’ landt op het maaiveld. De commissie doet de oproep om het 

ontwerp aan deze zijde in zijn geheel nog eens te bekijken en te zoeken naar een meer genuanceerde 

gevelopbouw.  

 

Voor de onderbouw van de beoogde toren in relatie tot de het Lijnbaanensemble en haar typische wederopbouw 

kenmerken vraagt de commissie om een verfijnder ontwerp en meer bewijslast. Een zekere mate van abstractie 

binnen deze ontwikkeling wordt begrepen maar zal bewezen moeten worden als winkelgevel. Zij vraagt ook om de 

luifel een slag te geven en voegt eraan toe dat deze nadrukkelijker onderdeel mag worden van het gebouw. De 

luifel zoals nu voorgesteld komt nu nog te veel als een toegevoegd element over.  

 

Met betrekking tot het expeditiehof vraagt de commissie zich af wat er met het programma wordt geambieerd. Zou 

het niet vooral een werkstraat moeten zijn wat tot uiting komt in de architectuur. Daarnaast heeft de commissie 

haar twijfels over de voorgestelde pergola in het expeditiehof. Zij vindt deze niet passend en nadelige gevolgen 

hebben voor het monument.    

 

Vanuit de invalshoek om een werkstraat in het expeditiehof te creëren, zou de oorspronkelijke opzet en expressie 

van het vroegere passtuk tussen het voormalige Lumière theater en het City House goed passen. De commissie 

zegt dit mede omdat zij vanuit de oorspronkelijke context en de functie van het vroegere passtuk niet overtuigd is 

van een tweehoog glazen tussenlid. 

 

Met betrekking tot de ingrepen in de openbare ruimte van de Lijnbaan ten gevolge van de windproblematiek is de 

commissie van mening dat dergelijke problemen in het gebouw opgelost moeten worden en niet afhankelijk kunnen 

worden gemaakt van ingrepen in 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 vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.3  Kleiweg 500, Hillegersberg Schiebroek (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Sint Fransiscus Gasthuis 

Ontwerp: Aan de Amstel architecten B.V. & SVP Architectuur en Stedenbouw B.V. 

Dossier:  OMV.22.02.00188 

 

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 stedenbouwkundige en de architect presenteren een aangepast voorstel voor de transformatie van het 

ziekenhuisterrein, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 22 juni 2022. De 

opzet van het masterplan is grotendeels gelijk gebleven aan de eerdere presentatie. De stedenbouwkundige gaat 

nader in op het landschap rondom de volumes en de invulling van de ruimtes tussen en rondom de volumes. Het 

terrein krijgt een centrale hal die de blokken uit de eerste twee fases gaat verbinden, met daarlangs een centraal 

plein. De blokken worden tevens met loopbruggen verbonden die schematisch zijn weergegeven. Tussen de 

volumes van de eerste en de tweede fase komt een logistieke ruimte. 

 

De architect presenteert de aanpassingen aan het ziekenhuisgebouw die de eerste fase van de transformatie 

vormt. De vluchttrappen zijn naar binnen gelegd en zijn net als de hoofdtrap herkenbaar door een afwijkende 

driedeling in de raamverdeling. De neggemaat van de ramen op de verdieping is iets dieper gemaakt. Het ontwerp 

van de luifel is aangepast en wordt meer in de stijl van de gevel vormgegeven. De plint heeft een donkere kleur 

gekregen. 

 

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. 

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de toelichting van het masterplan verhelderend werkt en dat de hoofdopzet een goede 

basis kan vormen voor de transformatie. De commissie duidt op het belang van een passende invulling van de 

ruimte tussen de nieuwe volumes, en de wijze waarop de plinten van de nieuwe gebouwen worden ingevuld en 

aansluiten op deze tussenruimte.  

 

De commissie reageert wederom negatief op het ontwerp van het gebouw dat de aanvraag omgevingsvergunning 

vormt. De ambities van het masterplan zijn onherkenbaar in de architectuur van het gebouw. Over het geheel blijft 

het onduidelijk hoe de relatie tussen binnen en buiten hier gaat werken. De plint van het gebouw sluit in 

programmering en vormgeving slecht aan op de ruimtes rondom het gebouw. De gevel met de publieke arcade en 

de werking van de arcade worden nauwelijks inzichtelijk gemaakt. De positie van de hoofdentree is onlogisch in 

relatie tot de entree van de ambulances, terwijl juist aan de zijde van het noordelijk gelegen plein een passende 

ontvangstruimte op plintniveau wordt verwacht. De toekomstige stedenbouwkundige situatie zoals vastgelegd in 

het masterplan bestaat uit blokken in het groen voor het programma wonen en zorg, en de locatie is gelegen op de 

route van een toekomstig woongebied en een station. De commissie vraagt om een goede doorwerking in zowel 

sociaal, in programma, als in de architectuur. 

 

Daarnaast is de architectuur kwalitatief ondermaats voor een belangrijk publiek gebouw, en niet passend binnen de 

welstandscriteria. De vormgeving, de materialisering en het kleurgebruik van de plint maken het ziekenhuisgebouw 

somber en zeer weinig uitnodigend. De wijzigingen aan de gevel in relatie tot de eerdere opmerkingen van de 

commissie zijn zeer minimaal. De gevelopzet is te vlak, en het vele gebruik van plaatmateriaal brengt weinig 

kwaliteit. De commissie vraagt daarnaast om een ontwerp dat zich beter verhoudt tot het bestaande schijfvormige 

ziekenhuisgebouw en de referenties uit het masterplan die veel krachtigere gridstructuren en fraai 

gematerialiseerde arcades tonen. 

 

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 met een planvoorstel dat hier antwoord op geeft. 
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3.4  Middenbaan-Noord 63, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Oprichten appartementencomplex 

Ontwerp:  Zijdekwartier architecten 

Dossier:  OMC.22.06.00066 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een woningbouwcomplex op een groene strook aan 

de rand van het centrum van Hoogvliet. De nieuwbouw maakt deel uit van drie nieuw te bouwen blokken die zijn 

ingeklemd tussen het marktplein en de hoofdweg rondom de wijk. De massaopbouw bestaat uit een plint met 

daarop vijf volumes, met het hoogste volume aan de kop richting de hoofdweg. De plint ligt half verdiept in een 

dijklichaam. Het parkeren is aan de binnenzijde van het blok opgelost en de twee hoofdentrees bevinden zich aan 

de zijde van de Binnenbaan-Noord. Het gebouw heeft een galerijontsluiting aan de binnenzijde.  

 

De volumes krijgen allen een eigen woningtypologie met een afwijkende gevelindeling. De hoofdstructuur bestaat 

uit een grid van metselwerk, waarbinnen per blok met een secundair materiaal een eigen invulling aan wordt 

gegeven. Het metselwerk bestaat uit een palet van geelkleurige stenen, die in verschillende verbanden wordt 

toegepast. De plint krijgt hierbij een afwijkende donkerdere kleur en op verschillende vlakken boven in de gevel 

wordt het metselwerk nog lichter. De buitenruimtes op de begane grond krijgen een betonnen afscheiding. Aan de 

zijde van de hoofdweg wordt een lange muur voorgesteld, waarbij wordt aangegeven dat de aansluiting van de 

wand en de hoogte nog in onderzoek zijn.  

 

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. 

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.  
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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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie reageert positief op de hoofdopzet van het gebouw en geeft aan dat er in de presentatie van het 

bouwplan een hoge ambitie wordt voorgelegd. Het gebouw kent een eigen karakter en er zit rijkdom in de 

verschillende gevels. De commissie heeft echter wel een aantal opmerkingen die zij graag ziet verwerkt in de 

verdere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- Het gebouw maakt deel uit van een gebied dat wordt gekenmerkt door wederopbouwarchitectuur met een 

duidelijke verweving van lange lijnen in de gevelopzet. De gevels van het complex hebben nog te weinig 

relatie met deze oorspronkelijke bebouwing. 

- De plint is rondom erg gesloten en op sommige plekken erg gevoelig voor graffiti. De commissie vraagt om 

een betere aansluiting op de omgeving. 

- Het bouwblok zou meer alzijdig vormgegeven kunnen worden, door ook de gesloten kopgevels aantrekkelijker 

te maken. 

- Vanwege de vervuiling die bij metselwerk kan optreden bij de keuze van een te zachte steen, wordt aandacht 

gevraagd voor de hardheid van de te kiezen gele baksteen. 

 

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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3.5  Asserweg 235, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Transformatie Verzorgingsgebouw Schiehoven en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Amsterdams Vastgoed Beheer 

Dossier:  OMC.22.07.00067 (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 transformatie van het verzorgingsgebouw naar een woongebouw en 

de nieuwbouw van een woonblok aan de achterzijde van de bestaande bebouwing. De bestaande bebouwing 

bestaat uit een lagere en een hogere schijf, die met een eenlaags volume aan elkaar worden verbonden. De 

bestaande bebouwing aan de achterzijde wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woontoren. De 

bestaande schijven hebben een gevelopbouw van horizontale bandramen. Voorgesteld wordt om in een 

afwisselend patroon balkons toe te voegen met een geprofileerde afwerking in aluminium of keramisch materiaal, 

en dit door te laten lopen in de bestaande horizontale banden. 

 

De nieuwe toren heeft een rechthoekige vorm en krijgt een soortgelijke gevelopzet als de bestaande bebouwing. 

Hier is gekozen om de gevelbanden en de balustrades van de balkons naar boven toe lager uit te voeren en 

steeds meer glas toe te passen. De oudbouw en de nieuwbouw worden ondergronds aan elkaar gekoppeld. Het 

bestaande plintgebouw krijgt een volledig glazen gevelafwerking en vormt de entree van het complex. Het 

landschap en de daken worden groen ingericht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

- 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.  
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- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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). 

- 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 op hoofdlijnen positief op de hoofdopzet van zowel de transformatie als de nieuwbouw, die 

samen een passend geheel gaan vormen. Daarbij spreekt zij haar waardering uit voor de keuze voor het behoud 

van het grootste deel van de bestaande bebouwing, en de zorgvuldige analyse van de locatie en de wijk waar het 

plan onderdeel van uitmaakt. Zij geeft de volgende aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het 

planvoorstel: 

 

- Het activeren en openen van de plint komt de plek ten goede, echter hebben het plintgebouw en de overige 

gebouwen nog te weinig samenhang. 

- De omgeving wordt gekarakteriseerd door tuinstad-architectuur met steenachtige materialen. De keuze voor 

een keramisch materiaal voor de gevelbanden is veel passender dan een keuze voor een metalen bekleding. 

- In de transformatie is het toevoegen van balkons en het aanbrengen van variatie in de breedtes en posities op 

zich passend, de commissie vraagt zich wel af of de balustrades niet te hoog zijn waardoor het geheel te 

gesloten wordt. 

- De relatie van de begane grond van de bebouwing met het groene landschap en de daarbij horende 

overgangen is nog niet goed inzichtelijk gemaakt. De commissie vraagt ook aandacht voor de 

beheersbaarheid van de buitenruimte. 

 

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

bovengenoemde aandachtspunten. 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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3.6  Dordtsestraatweg 472, Feijenoord (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw schoolgebouw 

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OMV.22.07.00391 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.10.00002)  

 

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 het schoolgebouw aan de Dordtsestraatweg, in 

navolging van de welstandsbespreking van 9 februari 2022. Gekozen is om terug te gaan naar het eerdere 

selectie-ontwerp, zoals besproken in de eerdere vergadering. Het ontwerp van het schoolplein zal nog nader 

worden uitgewerkt, met ter plaatse van de parkeerplekken grastegels aan de straatzijde met daarachter verharde 

parkeerplekken die tevens als basketbalveld gebruikt kunnen worden. De architect gaat nader in op de 

materialisering en detaillering van de gevel. De installatieruimte op het dak accentueert de positie van de entree en 

wordt voorgesteld in een stalen structuur met een invulling van composiet beplating met een houtprint.  

 

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. 

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

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

- 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 aanvraag omgevingsvergunning. Het betreft een zorgvuldige uitwerking van 

het eerder getoonde planvoorstel, met een passende detaillering en materialisering. De commissie vraagt voor de 

technische uitwerking nog aandacht voor de detaillering en materialisering van de dakopbouw, en om dit goed aan 

te laten sluiten op de materialisering en detaillering van de overige gevels. 

 

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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