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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 5 OKTOBER 2022 
 

 

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

 

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 11:35 

 

3.1  Marten Meesweg 51, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min)  11:35 

Omschrijving: Nieuwbouw kantoorgebouw 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.22.05.00067 (aanvraag omgevingsvergunning)  

 

3.2  Nabij Erasmusstraat 20, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 11:50 

 Omschrijving:  CPO – nieuwbouw 6 appartementen 

 Ontwerp:   HP architecten 

 Dossier:    OMV.22.06.00222 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

3.3  Coolsingel 80, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 12:10 

Omschrijving:  Verbouwing gevel 

Ontwerp:   de Architekten Cie B.V. 

Dossier:   OMC.22.09.00088 (conceptaanvraag) 

 

3.4  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (3e commissiebespreking) (15 min) 12:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp: Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

 Dossier:   OMC.22.07.00051 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE 

 

3.5  Coolsingel 139, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00043 (conceptaanvraag) 

 

3.6  Goudsesingel 10, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 13:25 

 Omschrijving:  Verbouw en herbestemming naar wonen 

 Ontwerp:   MAS architectuur 

 Dossier:   OMV.22.06.00370 (aanvraag omgevingsvergunning)  

 

3.7  Schiekade 988, Centrum (1e commissiebespreking) (25 min) 13:45 

 Omschrijving:  Renovatie en transformatie tankstation onder Shelltoren 

 Ontwerp:   UN Studio 

 Dossier:   OMC.22.07.00071 (conceptaanvraag)  
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3.8  Westblaak 184, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 14:10 

 Omschrijving:  Renovatie en transformatie naar wonen 

 Ontwerp:   VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering B.V. 

 Dossier:   OMC.22.08.00010 (conceptaanvraag) 

 

3.9  Ringvaartweg 146, Prins Alexander (1e commissiebespreking) (20 min) 14:30 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw van beeldbepalend object 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.22.06.00407 (aanvraag omgevingsvergunning) 
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3.1  Marten Meesweg 51, Prins Alexander (2e 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 de 

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 aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van het kantoorgebouw, als reactie op de 

opmerkingen van de commissie uit het verslag van 24 augustus 2022. De keuze voor een rechthoekig volume 

wordt nader toegelicht, waarbij wordt aangegeven dat het volume en de vormgeving zich richt op de toekomstige 

ontwikkelingen in het gebied. De detaillering in de gevel wordt meer naar buiten gebracht, en er wordt meer groen 

in het atrium toegevoegd waardoor deze meer gaat spreken en zichtbaarder wordt vanaf de snelweg. 

 

Het natuursteen dat vrijkomt van het te slopen gebouw zal worden gebruikt in het interieur. Voor het vrij te komen 

beton wordt onderzocht op welke wijze dit kan worden hergebruikt door het te granuleren. Er worden hoge eisen 

gesteld aan de duurzaamheid gedurende de bouw en het energiegebruik, en in de terreininrichting wordt ruimte 

opgenomen voor ecologie. Ten slotte geeft de architect een nadere toelichting op de verlichting op de dakrand. 

Aangegeven wordt dat het grid van pixels worden geïntegreerd in de gevel en dat deze een monochrome kleur 

uitstralen. Naast teksten voor reclame kunnen ook kunstuitdrukkingen afgebeeld worden.  

 

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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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- 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 aangepaste aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 
De commissie reageert positief op het aangepaste voorstel. Het atrium aan de snelwegzijde komt beter tot 

uitdrukking en het hergebruik van het natuursteen en het beton vanuit het bestaande gebouw wordt gewaardeerd. 

Hoewel de commissie in een eerder overleg aangaf dat het gebouw te generiek oogt ten opzichte van de 

omliggende bebouwing, begrijpt zij dat het gebied in ontwikkeling is waardoor het ontwerp met een opzet van een 

heldere hoofdmassa ook een begin van de transformatie van het gebied kan vormen. 

 

De commissie reageert, naar aanleiding van de nadere toelichting op het lichtontwerp, positief op de verlichting in 

de dakrand. Zij geeft hierbij wel aan dat bij reclamevoering alleen de bedrijven in het gebouw en de naam van het 

gebouw zelf getoond kunnen worden. Daarnaast vraagt zij om het ontwerp voor de reclame-uitingen vast te leggen 

in een reclameplan voor het gehele gebouw. Ten slotte geeft zij aan dat de getoonde detaillering een zorgvuldige 

uitwerking betreft van de gevels en de sfeerbeelden in de presentatie. 

 

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

aan het bestuur is daarom positief. Het plan dient nog gecomplementeerd te worden met een reclameplan. De 

commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van het reclameplan, bij twijfel kan dit document 

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.2  nabij Erasmusstraat 20, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  CPO – nieuwbouw 6 appartementen 

Ontwerp:  HP architecten 

Dossier:  OMV.22.06.00222 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

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) 

 

Inleidend 
Op 25 mei 2022 is in een intern overleg tussen het secretariaat en een daartoe gemandateerde afvaardiging van 

de commissie de conceptaanvraag OMC.22.04.00007 nabij Erasmusstraat 20 besproken, en is geconstateerd dat 

het voorstel in strijd is met de welstandscriteria en de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht. 

De reactie op de conceptaanvraag is op 25 mei 2022 door het secretariaat vastgelegd. Het secretariaat heeft 

vervolgens geconstateerd dat het als aanvraag omgevingsvergunning OMV.22.06.00222 ingediende aangepaste 

voorstel ook strijdigheden vertoont met de welstandscriteria en de cultuurhistorische waarden van het beschermd 

stadsgezicht. In overleg met de architect is besloten de aanvraag omgevingsvergunning te agenderen voor de 

openbare vergadering van 5 oktober 2022. 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van zes woningen binnen de gevelwand aan het 

beschermd stadsgezicht Waterproject. Het voorstel betreft een ensemble van drie beneden-boven-woningen 

tussen een vroeg 19e-eeuws hoekblok en een jaren ‘80 invulling. Het ensemble bestaat uit vier bouwlagen, met in 

de plint zes voordeuren en grote raamopeningen aan de straat. De verdiepingen hebben een gevelopzet met 

verschillende raamopeningen, Franse balkons en een bloemkozijn. Hierbij wordt aangegeven dat in de keuze voor 

een groot aantal type gevelopeningen de per woning verschillende woonfuncties en wensen van de toekomstige 

bewoners zijn uitgedrukt. 

 

De voorgevel is opgebouwd uit donkerrood metselwerk. Bij de entreedeuren wordt het metselwerk verbijzonderd 

doordat dit naar binnen trapt en worden groene stenen voorgesteld. Bij de voordeuren worden de openingen 

afgedekt met een staalplaat met een patroon. De plint wordt beëindigd met een horizontale band van een 

verbijzonderd metselverband, en de dakrand heeft een afwerking van groen metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (beschermd stadsgezicht - Waterproject) 

 

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. 

- 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.  

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

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 
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- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij de eerdere opmerkingen vanuit het secretariaat grotendeels ondersteunt en dat de 

aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met de welstandscriteria en de cultuurhistorische waarden van het 

beschermd stadsgezicht. Het voorstel sluit onvoldoende aan op de karakteristieken van het beschermd 

stadsgezicht en de gevelopzet van de aangrenzende bebouwing. De plint van het ensemble is gedrukt en mist een 

bepaalde grandeur die kenmerkend is voor de oorspronkelijke bebouwing. Daarnaast zorgt de compositie van het 

grote aantal aan verschillende gevelopeningen op de verdiepingen voor een onrustig beeld, terwijl de omliggende 

bebouwing juist wordt gekenmerkt door een opzet van rust en regelmaat en een herhaling van dezelfde 

gevelelementen.  

 

De commissie begrijpt dat het bouwplan vanuit een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is geïnitieerd en dat 

verschillende woonwensen een uitdrukking zullen krijgen aan de straatgevel. Om die reden doet zij de suggestie 

om voor een pandsgewijze opzet te kiezen. Hierbij kan er per pand meer ruimte ontstaan voor diversiteit, maar zal 

er per pand voor een heldere compositie in de gevelopzet moeten worden gekozen. Tenslotte geeft de commissie 

aan dat zij, in tegenstelling tot de reactie op de eerdere conceptaanvraag, het donkere metselwerk op zich ziet als 

passend is binnen de welstandscriteria. 

  

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 aangepast voorstel.  
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3.3  Coolsingel 80, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Verbouwing gevel 

Ontwerp:  de Architekten Cie B.V. 

Dossier:  OMC.22.09.00088 (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 een gevelwijziging van het gebouw op de hoek van de Coolsingel en de 

Beurstraverse. Het bestaande retailgebouw heeft een grote opening op de hoek met een getrapte vorm, waarbij de 

pui schuin naar binnen loopt. Voorgesteld wordt om de opening te vergroten waarbij de vertrapte vorm plaats 

maakt voor een rechthoekige opening. De vergrootte pui wordt hierbij in eenzelfde stijl doorgezet, en het materiaal 

van het plafond van het overstek wordt hergebruikt. De bestaande terugliggende entree aan de Beurstraverse 

wordt aangepast door deze in dezelfde lijn als de pui naar voren te brengen, waardoor de nis verdwijnt en het 

bestaande rolluik kan worden verwijderd. De entree aan de Coolsingel komt te vervallen en maakt plaats voor een 

etalage, in lijn met het overige deel van deze gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

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.).  

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.  

- 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.  

- 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. 

- 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.  
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- 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 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 positief op het getoonde planvoorstel. De ingrepen zijn in lijn met de karakteristieken van 

het bestaande gebouw, en het verwijderen van de nis bij de entree en het rolluik komt de plek ten goede. De 

commissie doet de suggestie om te onderzoeken of de entree aan de Coolsingel toch behouden kan blijven, 

aangezien deze een bijdrage levert aan de levendigheid van de Coolsingel. 

 

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

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

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

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

aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.4  Nabij Wilhelm Tellplaats 56, Hoogvliet (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw van 19 grondgebonden woningen, appartementengebouw en parkeren 

Ontwerp:  Kokon Architectuur & Stedenbouw B.V. 

Dossier:  OMC.22.07.00051 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een aangepast plan voor de nieuwbouw van het woongebouw, in reactie op de 

opmerkingen van de commissie uit het verslag van 24 augustus 2022. De volgende aspecten zijn aangepast ten 

opzichte van het eerder getoonde ontwerp: 

 

- De witte horizontale banden zijn dunner gemaakt en in lichtkleurig metselwerk voorgesteld, waarbij de vloeren 

van de balkons worden doorgezet vanuit de horizontale banden. 

- De balkons zijn onder elkaar gepositioneerd, en krijgen een hekwerk balustrade op de balkonvloer. 

- Voor de dichte koppen is gekozen voor een metselwerk invulling, waardoor de C-vormen in de gevels zijn 

komen te vervallen. 

- De opening naar de parkeerplekken is in de sfeerbeelden dichtgezet, echter wordt aangegeven dat dit een 

begroeid open hekwerk zal worden. 

 

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

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

 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het eerdere verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste voorstel. Het voorstel sluit op overtuigende wijze aan op de oorspronkelijke stempel- en strokenbouw 

in het gebied. De commissie geeft de volgende aandachtspunten mee bij de verdere uitwerking van het 

planvoorstel tot een aanvraag omgevingsvergunning: 

 

- De gevel waar in het oorspronkelijke gebouw de commerciële functies waren opgenomen is op de begane 

grond volledig van glas, wat bij het woon- en slaapprogramma wat nu achter de gevel is gesitueerd niet goed 

zal werken. 

- De luifel boven de bovengenoemde gevel geeft weinig meerwaarde aan het plan en blokkeert het uitzicht 

vanuit de bovengelegen woningen. 

- In de bovenbouw wordt op de kop de vloer van de laagste balkons op de hoeken over de volle breedte 

doorgetrokken. De commissie vraagt om of de vloer niet door te trekken of een balkon over de volledige 

breedte toe te passen. 

- De commissie vraagt om een zorgvuldige uitwerking van het plan met bijzondere aandacht voor de detaillering 

van het metselwerk. 

 

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. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve aanvraag. Bij twijfel 

kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.5  Coolsingel 139, Centrum (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Hart010: Coolse Poort gevelvervanging 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00043 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert een aangepast plan voor de gevelrenovatie van de Coolse Poort, naar aanleiding van de 

opmerking van de commissie uit het verslag van 7 juli 2021. Het voorstel betreft de gevels van de bovenbouw. De 

plint zal op een later moment worden gerenoveerd als onderdeel en in samenhang met de Hart010-ontwikkeling. Er 

wordt wel al een doorkijk gegeven voor het gevelontwerp voor de plint. 

 

In het planvoorstel blijven de karakteristieke bordeauxrode draagstructuur en de gevelopzet van de oorspronkelijke 

gevel behouden en komen er nieuwe, op maat gemaakte aluminium kozijnen met een draaiend deel. Voor 

verduurzaming en het toevoegen van licht en transparantie, worden de dichte borstweringen en het kenmerkende 

gekleurde glas vervangen door glas met iets meer transparantie. Voor het glas van de bovenbouw van de Coolse 

Poort worden vier glascoatings toegelicht, waarvan drie met een blauwige glastint en één goudtint. De eerste heeft 

de voorkeur van de architect. Hierbij heeft het glas de maximale reflectie om rommel achter het glas te camoufleren 

en het geeft tegelijk voldoende lichttransmissie. Optie vier met een gouden coating valt in de ogen van de architect 

om esthetische reden af. 

 

Naast de gevelrenovatie wordt een tijdelijk en een toekomstig ontwerpvoorstel voor de entree gepresenteerd. In 

het geval van de tijdelijke situatie wordt de schacht van het gebouw die zichtbaar is in de gevel omgevouwen tot 

een luifel. Op de luifel komt in losse letters de naam van het gebouw. Daar waar de schacht boven het gebouw 

uitsteekt komt tegen het zijvlak op gelijke wijze als de luifel nogmaals de naam van het gebouw. In de toekomstige 

situatie, waarbij het gebied aan de zijde van de Coolsingel zal wijzigen en er aldus in het openbaar gebied meer 

ruimte ontstaat is er de wens om de overhoekse onderdoorgang met hoge puien dicht te zetten. Deze zal dienen 

als entreehal voor de bovengelegen kantoren.  

 

De bestaande opdeling tussen plint en bovendeel aan de Binnenwegzijde is in het hernieuwde plan weer terug 

naar aanleiding van de vraag van de commissie om de oorspronkelijke opzet als inspiratiebron te gebruiken. 

Daarnaast is er een reclamevoorstel voor de winkelplint met percentages voor bestickering tegen de ruit en wordt 

de positie, afmeting en type letter voor naamduiding omschreven. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en hoofdwegenstructuur) 

 

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

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de 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. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- 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.  

- 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 waardeert het behoud van de kenmerkende kleur en de gevelstructuur van het gebouw alsook het 

aan de Binnenwegpleinzijde in stand houden van de opdeling tussen plint en bovendeel. Ten aanzien van de vier 

verschillende coatings voor het glas geeft de commissie aan dat zij hierop terugkomt nadat zij de proefvlakken op 

locatie heeft kunnen beoordelen. Het blijft echter voor haar een moeilijk vraagstuk vanwege de karakteristieke kleur 

van het oorspronkelijk glas dat een belangrijke rol speelt in de opvallende verschijningsvorm en het architectonisch 

concept van het gebouw. In dat kader is het de vraag met welke coating en mate van spiegeling de oorspronkelijke 

zeggingskracht van het gebouw op een nieuwe manier benaderd kan worden. Ten aanzien van het voorstel voor 

donkere kozijnen in het bovendeel vraagt de commissie zich af of deze door de donkere kleur in vergelijking tot de 

oorspronkelijke architectonische opzet niet te veel gaan opvallen. Dit is een aspect wat in samenhang met de te 

kiezen coating van het glas bekeken dient te worden.  

 

De commissie is positief over het aangepaste voorstel voor de winkelplint aan de Binnenwegpleinzijde. De opdeling 

tussen plint en bovendeel komt hierin weer tot zijn recht en de samenhang tussen de winkelplint en de te 

hernieuwen entree wordt hersteld. De commissie vraagt om meer openheid en transparantie van de winkelplint 

door de mate van bestickering terug te dringen en het reclamevoorstel hierop te herzien. Bij een definitieve 

aanvraag ontvangt zij graag een reclameplan voor het gebouw, waarbij het herziene voorstel van de winkelplint 

samen met de overige vormen van reclame en naamduiding in één document worden gebundeld. 

 

De tijdelijke situatie waarbij de schacht naar benden toe wordt omgevouwen tot luifel en de overhoekse 

onderdoorgang aan de Binnenwegpleinzijde nog openblijft is voor de commissie een overtuigend voorstel. Zij gaat 

nog niet in op de toekomstige situatie, omdat die pas te beoordelen is als ook de toekomstige context bekend is. Zij 

geeft voorzichtig mee dat de tijdelijke situatie wellicht ook in de toekomst het best passende voorstel kan zijn.  

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen en gaat graag nog nader in 

gesprek met de architect als zij de proefvlakken van de verschillende glascoatings heeft kunnen beoordelen.  
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3.6  Goudsesingel 10, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Verbouw en herbestemming naar wonen 

Ontwerp:  MAS architectuur  

Dossier:  OMV.22.06.00370 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

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

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam en de bestemmingsplanbepalingen van artikel 

‘Waarde- Cultuurhistorie’. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde en artikel 14 van 

het bestemmingsplan “Laurenskwartier”))  
 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel om een bestaand kantoorgebouw te verbouwen en vanaf de verdieping te 

herbestemmen naar wonen. De commerciële ruimten op de begane grond en de entresol blijven gehandhaafd. Het 

kantoorgebouw betreft een ontwerp van Maaskant, dat in hoofdopzet nog bestaat maar indertijd is voorzien van 

een nieuwe gevel. Het pand heeft de kwalificatie ‘beeldbepalend’, dat berust op de aanduiding ‘Waarde - 

Cultuurhistorie’ in het bestemmingsplan Laurenskwartier. Vanwege deze situatie wordt ervoor gekozen om het 

gebouw aan de buitenzijde zoveel mogelijk terug te brengen naar het oorspronkelijk gevelontwerp van Maaskant. 

Vanaf de eerste verdieping wordt de huidige gevel volledig verwijderd en vervangen door een gevel die is geënt op 

het oorspronkelijk gevelontwerp, echter met een ander materiaalgebruik. De gevelopzet zal bestaan uit horizontale 

banden bekleed met aluminium met daartussen aluminium gevelpuien die worden afgewisseld met penanten die 

bestaan uit hetzelfde materiaal als de kozijnen. 

 

Om het wonen in het hogere deel van het gebouw mogelijk te maken wordt dit vanaf de vierde tot en met de 

zevende verdieping aan de zijde van de Hoogstraat vergroot met een aanbouw. De woningen worden voorzien van 

een buitenruimte door de van origine aanwezige balkons terug te brengen. De woningen zonder een balkon krijgen 

een collectief dakterras op de vierde verdieping en op het dak van het hogere deel van het gebouw komen 

zonnepanelen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

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 orspronkelijke 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. 
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- 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 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). 

- 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.  

 

Aanvullend 
Naast de relevante gebiedscriteria gelden ook de bepalingen uit het bestemmingsplan, waarin gesteld wordt dat de 

vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijnde stedenbouwkundige, bouwkundige, architectonische en 

ensemble waarden in acht dienen te worden genomen. Deze waarden worden onder andere gevormd door de 

situering, schaal, vorm en geleding van de bebouwing. 

 

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

nabespreking 
De commissie waardeert het initiatief om het oorspronkelijk ontwerp van Maaskant als vertrekpunt te nemen voor 

de herbestemming van het kantoorgebouw naar wonen. De commissie is echter nog niet overtuigd van de nieuwe 

configuratie door het hogere deel van het gebouw vanaf de vierde tot en met de zevende verdieping aan de zijde 

van de Hoogstraat te voorzien van een aanbouw. De heldere opzet van het oorspronkelijk ontwerp van Maaskant 

dat bestaat uit twee geschakelde bouwdelen raakt hierdoor vertroebeld. De commissie wil graag ook van de 

gemeente de beweegredenen horen voor deze configuratie, aangezien zij ook andere mogelijkheden ziet. Zij zal 

de gemeente benaderen voor een overleg. 

 

Het verwijderen van de huidige gevel en deze vervangen door een gevel die is geënt op het oorspronkelijk 

gevelontwerp is een kansrijk uitgangspunt. Het biedt de mogelijkheid om het oorspronkelijke karakter van het 

gebouw met de kwalificatie ‘beeldbepalend’ weer naar voren te halen. De commissie nodigt echter de architect uit 

om de eigenschappen van de gevelopzet van Maaskant zowel in materiaalgebruik als in gelding nog meer tot hun 

recht te laten komen. Met name de gevelinvulling tussen de horizontale banden vraagt om een nadere studie van 

de geleding. De kolommen in het gevelontwerp van Maaskant komen los van het glas en staan op de achtergrond, 

terwijl de voorgestelde gevelpenanten ter plaatse van de kolommen erg aanwezig zijn. De commissie is niet 

positief over het gebruik van aluminium voor de horizontale banden en de kolomafwerkingen. Zij verwacht vanuit 

het gebouw en de context een steenachtig materiaal dat naadloos toegepast kan worden. De commissie is positief 

over het terugbrengen van de balkons uit het oorspronkelijk ontwerp van Maaskant. De verfijnde expressie komt 

hiermee terug. 
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Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria en de 

bestemmingsplanbepalingen van artikel ‘Waarde- Cultuurhistorie’. 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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3.7  Schiekade 988, Centrum (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Renovatie en transformatie tankstation onder Shelltoren 

Ontwerp:  UN studio 

Dossier:  OMC.22.07.00071 (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 het vervangen van het bestaande tankstation naar een Mobility hub die 

zich bevindt op de begane grond in de onderdoorgang van het kantoorgebouw. De brandstofpompen worden 

verwijderd en vervangen door elektrische opladers voor elektrische auto’s. Er komen ook deelvoorzieningen voor 

fiets, auto en scooters. De aanwezige verkoopruimte blijft gelijk aan de bestaande situatie.    

 

De huidige luifel wordt vervangen door één die evenwijdig aan het gebouw loopt en aan beide zijden van de 

onderdoorgang uitkraagt om de windhinder te beperken. De luifel is ca. 35m lang en ca. 24,5m breed en knikt 

omhoog. De constructie bestaat uit gelamineerde liggers met pv in glas ertussen. De dwarsribben worden van wit 

metaal en het uitkragende deel wordt door twee ranke kolommen ondersteund.   

 

De ruimte behorend tot het perceel krijgt vanwege de functie van Mobility hub een nieuwe inrichting. Er was 

gehoopt om binnen deze herinrichting de traforuimte te kunnen verplaatsen, maar dat blijkt technisch niet haalbaar. 

Ook de vuilverzamelplaats is niet inpandig te organiseren. Om deze aan het zicht te onttrekken wordt een groene 

omheining voorgesteld.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

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 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 
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- 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 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). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie ziet vanuit duurzaamheid en het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit van de plek potentie in een 

Mobility hub. Echter in de toelichting van de architect en de beelden uit de presentatie wordt de beoogde 

verblijfskwaliteit van de Mobility hub gemist. De inrichting en de uitwerking van het maaiveld van het perceel en de 

kwaliteit van de doorkijk ter plaatse van de onderdoorgang van het kantoorgebouw zijn vooralsnog niet 

overtuigend. Dit aspect vraagt om nadere aandacht met daarbij de aanvulling de inrichting ook af te stemmen op 

de omliggende openbare ruimte en de toekomstige planvorming voor dit gebied. Belangrijk is om in kaart te 

brengen wat de samenhang is en hoe deze elkaar kunnen versterken.  

 

Met betrekking tot de luifel merkt de commissie op dat een autonome vormgeving wordt voorgesteld. Niet alleen de 

ruimtelijke opzet maar ook het materiaalgebruik is afwijkend ten opzichte van het hoofdgebouw en de verschillende 

ruimtes op de begane grond. De commissie is niet overtuigd van het samenspel van de genoemde delen. Zij vraagt 

om een integraal ontwerp waar aangegeven wordt hoe de luifel en de inrichting van het maaiveld zich verhouden 

tot het hoofdgebouw, de plint en de omliggende omgeving. 

 

De commissie vraagt zich af of het probleem met de windhinder is op te lossen met een luifel, en of de ruimte in de 

onderdoorgang naast de luifel niet juist een tochtgat wordt doordat de wind hier vrij spel krijgt. Zij ziet de 

argumentatie voor en de werking van een luifel vanuit windhinder graag nader technisch onderbouwd. 

 

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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3.8  Westblaak 184, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie en transformatie naar wonen 

Ontwerp: VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering B.V. 

Dossier:  OMC.22.08.00010 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de herbestemming van kantoorgebouw naar een supermarkt, een 

horecagelegenheid op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Het pand ligt in het beschermde 

stadsgezicht “Waterproject” en heeft de kwalificatie ‘beeldbepalend’. Deze kwalificatie berust op de aanduiding 

‘Waarde - Cultuurhistorie’ in het bestemmingsplan ”Cool”. Vanwege deze situatie wordt ervoor gekozen om het 

gebouw aan de buitenzijde te herstellen en meer terug te brengen naar het oorspronkelijk ontwerp van Nefkens. 

Latere ontsierende toevoegingen worden hiertoe verwijderd. Een belangrijk voorbeeld is het materiaalherstel van 

de luifel op de begane grond aan de kop van het gebouw, evenals het op de oorspronkelijke plaats situeren van de 

entree en het terugbrengen van de vide naast de entree. Daarnaast worden voor het verduurzamen van het 

gebouw de kozijnen op de verdiepingen naar gelijkend model vervangen en komen er nieuwe puien op de begane 

grond. Er wordt een herinterpretatie gegeven van de ooit aanwezige luifel aan de Blaakzijde van het gebouw. De 

kleuren van de kozijnen op de verdieping worden op de kop van donker- en in de gevel van licht brons. 

 

Het oorspronkelijke dakterras op de verdieping komt weer terug. De markante gevelbeëindiging blijft als element 

behouden, maar wordt opnieuw bekleed om gevelopeningen in het element te kunnen maken. Om deze openingen 

zoveel mogelijk aan het oog te onttrekken wordt het aluminium gevelmateriaal in de vorm van lamellen ervoor 

langs getrokken. De kwaliteit van het natuursteen in de gevel is nog in onderzoek. Afhankelijk van de conclusies uit 

het onderzoek blijft het behouden of wordt het vervangen met beeldherstel als uitgangspunt. 

 

De gevel in de zijstraat wordt opgewaardeerd en opnieuw in gebruik genomen als expeditiestraat voor de 

toekomstige supermarkt. De achtergevel blijft gelijk, maar zal worden gereinigd en ook hier worden de kozijnen 

vervangen. Naast vervanging worden de vanuit het interieur hooggelegen raamstroken naar onder toe vergroot.  

 

Om de begane grond open en transparant te houden worden er voorwaarden opgenomen die geen schappen 

langs de gevel en bestickering tegen de ruiten toelaten. De naamduiding van de toekomstige supermarkt zal 

afwijken van een standaard beeldmerk door de positie, het formaat, het lettertype, het materiaal en de kleur voor te 

schrijven en in de aanvraag mee te nemen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur, beschermd stadsgezicht 

“Waterproject”)  

 

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.).  

Verschijningsvorm 

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

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
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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. 

- 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). 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie is enthousiast over de herbestemming en het uitgangspunt om terug te gaan naar de kracht van het 

oorspronkelijk ontwerp. Ontsierende toevoegingen en ongelukkige aanpassingen, waaronder de luifel en de entree 

kunnen hiermee teniet worden gedaan, zodat het markante gebouw op de hoek van de Westersingel en de 

Westblaak weer kan gaan schijnen. Belangrijk uitgangspunt bij het uitwerken van het concept is het dilemma 

tussen de schaal van het gebouw en de kleinschaligheid binnen het beschermd stadsgezicht van het Waterproject. 

Dit vraagt om een gelaagd ontwerp. De commissie geeft nog de volgende opmerkingen mee voor de verdere 

doorontwikkeling en uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De commissie vraagt het kleurgebruik van de kozijnen op de verdieping, het tussenlid en de begane grond 

zowel vanuit het oorspronkelijk kleurgebruik te onderbouwen alsook vanuit de omliggende omgeving. 

- Voor het natuursteen tegen de gevel geldt bij voorkeur behoud. Mocht dat om technische redenen niet 

mogelijk zijn dan wordt om een gelijkwaardig materiaal gevraagd met een overeenkomstige uitstraling. In geval 

van verwijderen wordt aandacht gevraagd voor hergebruik van het vrijgekomen materiaal.  

- De commissie merkt op dat de beoogde donkere kleurstelling voor de markante gevelbeëindiging tot gevolg 

heeft dat deze zich loszingt van het middendeel. Zo was het originele ontwerp niet bedoeld. Zij geeft mee dit 

meer vanuit de samenhang van het totaal te bekijken.  

- Hoewel er van origine een groot verschil in uitstraling is tussen de voor- en achtergevel en dit ook 

gerespecteerd wordt, ziet de commissie tegelijkertijd in de herbestemming een kans om de achterzijde op te 

waarderen door de stelling tegen de gevel ruimtelijk te verbinden met de te maken daktuin. 

- De commissie onderschrijft de inzet en de noodzaak van het zo open en transparant mogelijk houden van de 

begane grond. Zij is dan ook positief over het uitgangspunt de gevel vrij te houden van winkelschappen, en 

geen bestickering tegen de ruiten toe te laten alsook een inpandige opstelplaats voor de winkelwagens. Om dit 

kracht bij te zetten is het van belang dat naast indelingsvoorschriften de uitgangspunten worden vastgelegd in 

een reclameplan voor het gebouw dat deel gaat uitmaken van de definitieve aanvraag.  

- Er wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de materialen en een open uitstraling van de gevel aan het 

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

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

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

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

aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.9  Ringvaartweg 146, Prins Alexander (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw van beeldbepalend object 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  OMV.22.06.00407 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de bespreking van dit plan terug uit de commissie en presenteert het 

voorstel. 

 

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

redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam1 en de bestemmingsplanbepalingen 

van artikel ‘Waarde- Cultuurhistorie’. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde, 

Wabo artikel 2.1, eerste lid, onder g, artikel 2.16 en artikel 42.3 van het bestemmingsplan “Prinsenland”) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor vervangende nieuwbouw van zowel de boerderij met schuur als de 

vrijstaande schuur. Beide staan op een ruim kavel, waar de huidige boerderij vrij ver naar achteren ligt in 

vergelijking met andere panden langs de Ringvaartweg. Het perceel waarop het complex staat, is aan drie zijden 

omsloten door sloten en aan de achterzijde grenst het aan de Ringvaartplas. De sloten krijgen door het opschonen 

weer hun oorspronkelijke breedte terug.  

 

Het perceel is toegankelijk via een dam met beplanting aan de Ringvaartweg. Net zoals de bebouwing wordt ook 

de dam vervangen en komt hiervoor in de plaats een eenvoudige betonnen brug. Voor de herinrichting van de tuin 

wordt een herinterpretatie van een boerenerf gemaakt met bloemrijk grasland, een omhaagde moestuin en een 

boomgaard. Er komt op het voorerf, langs het toegangspad naar de voordeur, een niet zichtbaar ondergronds 

parkeersysteem.  

 

De nieuwe woning blijft ver achter op de kavel liggen, maar komt tegen de opnieuw te bouwen schuur te liggen. 

Samen wordt het één woonhuis. Het karakter van een boerderij wordt zoveel mogelijk intact gehouden door de 

voorgevelindeling inclusief luiken van beide bouwdelen terug te brengen en in de uitwerking te kiezen voor een 

sobere architectuur. De zakgoot tussen beide bouwdelen is een niche en loopt door tot boven de voordeur en reikt 

tot ver in de achtertuin. Het woonhuis wordt opgetrokken uit een witte baksteen en de schuur wordt van 

witgeschilderd hout. Beide worden afgedekt met een rode pan. Naar de achterzijde, het privédomein, wordt de 

nieuwe woning opener van uitstraling. 

 

Dit deel van de Ringvaartweg is een van de laatste stroken waar de verkavelingsrichting van de Alexanderpolder 

leesbaar is. Voor het complex geldt de kwalificatie ‘beeldbepalend’. Deze kwalificatie berust op de aanduiding 

‘Waarde - Cultuurhistorie’ in het bestemmingsplan Prinsenland, waardoor op de woning een sloopverbod rust. 

Onder nummer OMV.22.09.00107 is om die reden aan deze aanvraag voor nieuwbouw een aanvraag 

omgevingsvergunning voor het slopen van het bestaande ensemble gekoppeld. Er wordt vervangende nieuwbouw 

voorgesteld vanwege de slechte bouwkundige staat. De gebreken worden in een technisch rapport gespecificeerd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische Linten en Kernen 

Welstandsniveau:  Regulier (het pand heeft een dubbelbestemming ‘waarde cultuurhistorie 2’)  

 

Relevante criteria Historische Linten en Kernen 
Ruimtelijke inpassing 

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

 
1 De Welstandsnota Rotterdam is het gemeentelijke welstandsbeleid waaraan bouwplannen worden getoetst. De nota kan worden geraadpleegd via www.rotterdam.nl/welstand. Daarnaast kan 
om een nadere toelichting worden gevraagd bij het secretariaat van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam. 
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- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

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

stad als geheel. 

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Materialen en kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

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

 

Aanvullend 
Naast de relevante gebiedscriteria gelden ook de bepalingen uit het bestemmingsplan, waarin gesteld wordt dat de 

vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijnde stedenbouwkundige, bouwkundige, architectonische en 

ensemble waarden in acht dienen te worden genomen. Deze waarden worden onder andere gevormd door de 

situering, schaal, vorm en geleding van de bebouwing. 

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat er voldoende is aangetoond dat de bouwkundige staat van beide gebouwen dermate 

slecht is dat sloop in deze gerechtvaardigd is. Echter onder de voorwaarde dat vanuit ’waarde cultuurhistorie 2’ de 

oorspronkelijke stedenbouwkundige, bouwkundige en architectonische waarden in acht worden genomen bij 

nieuwbouw. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met het belang van de waarden van het ensemble.  

 

Vanuit vorenstaand perspectief is de commissie positief over het herstel van de oorspronkelijke loop van de sloten, 

waardoor het verkavelingspatroon van het slagenlandschap weer goed in beeld komt. Zij ziet ook de potentie van 

de voorgestelde herinrichting van het terrein, waar een boerenerf als inspiratiebron wordt genomen voor het voorerf 

en het terrein pas achter de her te bouwen woning meer privé wordt. Voor de commissie oogt het conceptvoorstel 

van de te vervangen brug door zijn bescheiden vorm passend. Het ondergronds parkeersysteem is een praktische 

en elegante oplossing om het voorerf zo landschappelijk mogelijk en vrij van obstakels te houden. Op al deze 

aspecten geldt echter een voorbehoud op de uitwerking, wat wellicht kan leiden tot nadere vragen en opmerkingen. 
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De commissie is nog niet overtuigd van het nieuwe ensemble. Vooral de vraag of de cultuurhistorische opzet en de 

beschermde waarden van het ensemble door het aaneenschakelen van de boerderij en de schuur wel voldoende 

worden gerespecteerd. De commissie geeft mee dat de boerderij en de schuur die van origine los van elkaar staan 

vanuit cultuurhistorie separaat afleesbaar moeten blijven. Dit kan leiden tot een fysieke scheiding van de 

gebouwen of een deels fysieke scheiding. Door met architectonische middelen zoals geleding van de massa en het 

materiaal- en kleurgebruik kan het onderscheid tussen beide worden vergroot. Naast dat de commissie vraagt om 

meer onderscheid tussen de bouwdelen merkt zij ook op dat het voorstel zich meer laat lezen als een villa dan een 

boerderij met schuur. Dit zit vooral in de architectuur, de stijlmiddelen en het kleur- en materiaalgebruik, waar zij 

overigens wel positief is over het voorstel voor het afdekken van de kap met een diagonale pan. 

 

De relatie met de straat is ondermaats doordat er geen leeffunctie in het voorhuis aanwezig is en de staldeuren 

niet geopend kunnen worden. Op basis van verschillende criteria die van voorgevels extra kwaliteit verlangen 

vraagt de commissie om meer openheid zodat de sociale interactie met de straatzijde wordt versterkt. Naast 

programmering is ook de zichtbaarheid van de voordeur een aandachtspunt.  

 

Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de gebiedscriteria uit de welstandsnota 

en de bestemmingsplanbepalingen van artikel ‘Waarde- Cultuurhistorie’. 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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