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Inleiding
Het Lijnbaanemsemble is het meest karakteristieke 
project uit de wederopbouwperiode dat Rotterdam 
rijk is. Het ensemble bestaat uit de Lijnbaanflats, 
de Lijnbaanhoven en de Lijnbaanwinkels en de 
tussenliggende bevoorrradingsstraten. De Lijnbaan is 
één van de eerste winkelwandelgebieden in de wereld 
en één van de weinige voorbeelden van wederopbouw 
van een gebombardeerd stadscentrum door middel 
van moderne architectuur in Europa. Vanwege de hoge 
cultuurhistorische waarde is het grootste gedeelte 
van het Lijnbaanensemble in 2010 aangewezen als 
rijksmonument.

Daarnaast is de Lijnbaan inmiddels al weer zestig jaar 
het belangrijkste winkelgebied van Rotterdam en één van 
de meest succesvolle winkelstraten van Nederland.  
Het gehele ensemble is onderdeel van het 
Lijnbaankwartier dat verder bestaat uit de Boulevardzone 
en het Mauritskwartier. 
De gemeente en belanghebbenden hebben de ambitie 
om het Lijnbaankwartier in de komende jaren op de kaart 
te zetten als een kwalitatief hoogwaardig aantrekkelijk 
binnenstedelijk verblijfsgebied. Deze ambitie is 
vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier en 
het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma. 
Het Uitvoeringsprogramma voorziet in een revitalisatie 
van de Lijnbaan waarbij het oorspronkelijke 
architectonische concept als uitgangspunt zal worden 
genomen. 
De welstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan 
is opgesteld om de ambitie die de gemeente en 
belanghebbenden hebben voor de Lijnbaan en zoals die 
is vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie, te ondersteunen. 
Uitgangspunt is om de dynamiek van een succesvol 
winkelgebied te koppelen aan de karakteristieke 
(oorspronkelijke) verschijningsvorm van de Lijnbaan 
en de daarmee samenhangende beschermde 
cultuurhistorische waarden van het monument.

Dit is goed mogelijk omdat  het ontwerp van Van 
den Broek en Bakema destijds de combinatie van 
individualiteit en gemeenschappelijkheid tot uitgangspunt 
heeft gehad. Een individualiteit die tot doel had en heeft 
om aan de belangen van de individuele ondernemers 
tegemoet te komen, en een gemeenschappelijkheid die 
de Lijnbaan één unieke identiteit meegeeft.  
Deze identiteit is zeker ook een belangrijke drager van 
het (commerciële) succes van de Lijnbaan als onderdeel 
van het kernwinkelgebied van Rotterdam.
Vergeleken met de situatie ten tijde van de oplevering 
van de Lijnbaan in 1953 is dit bijzondere beeld 
verschraald. In de aanwijzing van het Lijnbaanensemble 
als rijksmonument en in de in 2013 vastgestelde 
ontwikkelingsvisie wordt aanleiding gevonden dit te 
herstellen.

In deze welstandsparagraaf is aangegeven wat de 
gewenste karakteristieken zijn die daarbij worden 
nagestreefd en met welke (architectonische) middelen 
deze kunnen worden bereikt. De welstandsparagraaf 
vormt daarmee het toetsingskader op basis waarvan 
de Commissie voor Welstand en Monumenten 
omgevingsvergunningsplichtige bouwaanvragen toetst 
aan redelijke eisen van welstand. 
De welstandsparagraaf zorgt bovendien voor een 
sneller proces. Het is vooraf helder welke eisen er 
gesteld worden waardoor op voorhand duidelijk is of een 
aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand.

De welstandsparagraaf ‘Lijnbaan en Korte Lijnbaan’ heeft 
alleen betrekking op de bestaande winkelbebouwing 
direct aan de Lijnbaan en de Korte Lijnbaan en is niet 
van toepassing op het toevoegen van extra bouwmassa 
zoals een extra etage of uitbreidingen aan de achterzijde. 
De overige, delen van het rijksmonument, het 
Lijnbaanensemble, (de Lijnbaanflats en de Lijnbaan-
hoven) hebben nog een relatieve gaafheid en daar 
worden geen grote wijzigingen voorzien. Deze vallen 
dan ook buiten de scope van deze welstandsparagraaf1.  
Dit geldt ook voor het deel ten zuiden van de Van 
Oldenbarneveltplaats 2. 

Opzet welstandsparagraaf
De welstandsparagraaf is als volgt opgezet:
•    In Hoofdstuk 2 is aangegeven op welke 

beleidsstukken deze welstandsparagraaf aansluit en 
wat de relatie is tussen de monumententoets en de 
welstandstoets en tussen de welstandsparagraaf en 
de welstandsnota Rotterdam. 

•  De cultuurhistorische waarde van de Lijnbaan en 
Korte Lijnbaan en de mate waarin deze in huidige 
situatie nog aanwezig zijn wordt behandeld in 
hoofdstuk 3. Tevens bevat dit hoofdstuk een 
beschrijving van de toekomstige context 

•  Hoofdstuk 4 bevat het welstandsbeleid. De 
Commissie voor Welstand en Monumenten toetst 
bouwplannen aan criteria uit dit hoofdstuk.

1 Voor deze delen volstaan de redengevende omschrijving en de criteria 
uit de welstandsnota Rotterdam (gebiedstype centrummix) als toetsings-
kader.
2 Dit gebied is later gerealiseerd en heeft daardoor geen monumen-
tenstatus.  Bij welstandstoetsing zal getoetst worden aan de criteria uit 
de Welstandsnota Rotterdam (gebiedstype centrummix), daarbij zal de 
nadruk worden gelegd op de samenhang van dit gebied met de rest van 
de Lijnbaan
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Deel van het Lijnbaanensemble dat in 2010 is aangewezen als rijksmonument
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Welstandsnota Rotterdam
De Welstandsnota Rotterdam is vastgesteld op 
10 oktober 2012 en is een herziening van de 
Koepelnota Welstand uit 2004. De welstandsnota 
bevat welstandscriteria op basis waarvan 
omgevingvergunningsplichtige bouwaanvragen worden 
getoetst aan redelijke eisen van welstand.  
De welstandscriteria hebben tot doel de karakteristieken 
en bewezen kwaliteiten van een specifiek omschreven 
gebied in Rotterdam in stand te houden.  
De welstandscriteria komen dan ook voort uit een 
analyse en beschrijving van de aanwezige context. 
Wanneer er nog geen context aanwezig is 
(landbouwgrond) of een gebied ingrijpend verandert 
(transformatie), volstaan de criteria niet meer 
om bouwaanvragen aan te toetsen. In dat geval 
is het wenselijk om in een specifiek opgestelde 
welstandsparagraaf vast te leggen wat de nieuwe 
karakteristieken zijn die worden nagestreefd en met 
welke (architectonische) middelen deze bereikt kunnen 
worden. Hieruit volgen aangepaste of aanvullende 
welstandscriteria.
Een welstandsparagraaf is een aanvulling op 
de Welstandsnota Rotterdam en moet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad, nadat het wettelijk 
voorgeschreven inspraaktraject is doorlopen. 
Uit de welstandsnota blijven het algemeen kader 
voor welstandstoetsing, de uitgangspunten van 
welstandstoetsing, de vaste gebiedscriteria, de 
sneltoetscriteria en de adviesprocedure via de 
Commissie voor Welstand en Monumenten van kracht.

2 Ruimtelijk beleid
Rijksmonument
Ten opzichte van de eerste grote renovatie aan het 
begin van de jaren negentig, is er nu een geheel andere 
situatie aanwezig: de Lijnbaan (het ensemble van hoven, 
promenade en expeditiestraten) is in 2010 aangewezen 
als rijksmonument, en de panden zijn meer dan voorheen 
in het bezit van enkele beleggers. Het geconcentreerde 
bezit maakt dat de kans op een succesvolle transformatie 
groter is omdat het eenvoudiger zal zijn om het beeld van 
de Lijnbaan als een in samenhang ontworpen ensemble 
in stand te houden en omdat er kan worden ingezet op 
een duidelijker en krachtiger koers.
De monumentenstatus van de Lijnbaan betekent dat er 
bij bouwplantoetsing niet  alleen aan de welstandscriteria 
maar ook aan de Monumentenwet 1988 en de 
redengevende omschrijving getoetst  moet worden.  
Naast de welstandstoets is er dus ook een 
monumententoets. Dit houdt in dat al die aspecten die de 
monumentale waarde bepalen bij de transformatie niet 
mogen worden aangetast. 
Bij de monumententoets wordt gekeken naar alle 
elementen die bepalend zijn voor de monumentale 
waarde van de Lijnbaan. Dat kunnen ook elementen 
zijn die onderdeel zijn van het interieur (bijvoorbeeld bij 
panden waar de oorspronkelijke indeling nog aanwezig 
is).
Voor het uiteindelijke advies van de Commissie voor 
Welstand en Monumenten geldt dat het welstandsadvies 
niet strijdig mag zijn met het monumentenadvies. 
Verwacht mag worden dat wanneer wordt voldaan 
aan de criteria uit de welstandsparagraaf er bij de 
monumententoets door de Commissie voor Welstand en 
Monumenten positief zal worden geadviseerd voor wat 
betreft het exterieur. 

Opening van de Lijnbaan in 1953
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Versterken Vergroenen Verbinden 

Centrale thema’s uit de Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier
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Ontwikkelingsvisie Lijnbaankwartier
B en W hebben op 21 mei 2013 de Ontwikkelingsvisie 
Lijnbaankwartier vastgesteld.
De Ontwikkelingsvisie is een gezamenlijk en integraal 
document, geschreven met de inbreng van alle betrokken 
partijen in het Lijnbaankwartier en schetst de kaders 
waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.  
Het Lijnbaanensemble vraagt om een respectvolle 
benadering, die recht doet aan de monumentale status. 
Doel is om zonder sloop, het ensemble te revitaliseren. 
Het Lijnbaanensemble is met kleine ingrepen en 
kwalitatieve verbeteringen gereed te maken voor de 
toekomst. Aanvullende bebouwing of extra bouwmassa 
(verdichting) vindt plaats in de marge, zodat het 
ensemble duidelijk herkenbaar blijft. 
De gemeente wil, samen met andere belanghebbenden, 
het Lijnbaankwartier op de kaart zetten als één van 
de meest aantrekkelijke binnenstedelijke gebieden in 
de Benelux. Deze gezamenlijke ambitie willen partijen 
waar gaan maken door het gebied vanuit de thema’s 
‘Verbinden’, ‘Versterken’ en ‘Vergroenen’ verder te 
ontwikkelen. Voor het winkelgebied van de Lijnbaan 
betekent dit; 

• Versterken en verbinden van het winkelgebied
van de Lijnbaan (mooi voor de massa) en de
aangrenzende winkelgebieden zoals de Karel
Doormanstraat en de Oude Binnenweg (kleinschalig
en divers)

• Het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte
door inzet op de Rotterdamse Stijl, vergroening en
een optimaal verkeersnetwerk voor de verschillende
gebruikersgroepen.

• Het versterken van de identiteit van de Lijnbaan door
in te zetten op een gemengd publieksprogramma.

• Vergroening van het Lijnbaanensemble. Voor de
Lijnbaan betekent dit het mogelijk maken van groene
daken.

• Het tegengaan van verrommeling in zowel de straten
de binnenterreinen als de gebouwen.

Lijnbaanakkoord
Gekoppeld aan de Ontwikkelingsvisie is een 
uitvoeringsagenda opgesteld waarin staat wat er gedaan 
moet worden, wat prioriteit heeft en wie verantwoordelijk 
is voor de uitvoering. De Ontwikkelingsvisie en het 
uitvoeringsprogramma zijn verder geconcretiseerd in het 
Lijnbaanakkoord. Het Lijnbaanakkoord is een initiatief 
van een aantal eigenaren en de ondernemersvereniging 
Lijnbaan. Uitgangspunt is dat het winkelgebied rondom 
de Lijnbaan voor alle binnenstadsbezoekers aantrekkelijk 
is. Hierbij kan de kracht van de monumentale status van 
het Lijnbaanensemble worden gebruikt als ‘unique selling 
point’. De uitkomsten worden gegoten in de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de 
eigenaren met de titel ‘Het Lijnbaanakkoord’.  
Deze organisatievorm moet leiden tot conceptbewaking 
van de Lijnbaan waar het gaat om inrichting, branchering 
en de unieke uitstraling van deze winkelpromenade. 
Het beheer, onderhoud, veiligheid en de promotie van 
het winkelgebied komen in dit plan in handen van één 
organisatie.

Het uiteindelijke Lijnbaanakkoord bestaat uit twee delen:

1.Beheer van de openbare ruimte
Er worden afspraken gemaakt over integraal 
gebiedsmanagement. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in het document ‘Gebiedsmanagement’. Vanuit een 
centrale regierol wordt het dagelijks beheer & onderhoud, 
de marketing, promotie en beveiliging gecoördineerd 
en geïntensiveerd. Het doel is een constant hoog 
onderhoudsniveau te waarborgen dat tezamen met de 
bijbehorende uitstraling zorgt voor een promotie van het 
hele gebied.

2. Ruimtelijke ontwikkeling
Het gaat hierbij om afspraken over de mogelijke 
ontwikkeling van het vastgoed: uitgangspunt  hierbij zijn 
de kenmerken van het rijksmonument.  
Deze afspraken zijn vastgelegd in het document 
‘Ruimtelijke en vastgoedontwikkelingen’. Bij de 
verbouwing van panden worden de monumentenstatus 
en de uitstraling van de Lijnbaan als geheel, als 
uitgangspunt genomen.

De kracht van het akkoord is de gezamenlijke 
ontwikkeling van het vastgoed en de buitenruimte dat 
streeft naar één totaalbeeld. Om één totaalbeeld te 
krijgen is het belangrijk om een welstandparagraaf op 
te stellen. Hiermee wordt een kader vastgesteld waar 
plannen aan getoetst kunnen worden en elke wijziging 
in de bebouwing bijdraagt aan het nieuwe, deels ook 
oorspronkelijke, uiterlijk.
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Vogelvlucht vanaf de van Oldenbarneveltplaats, omstreeks 1955
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3.1 Cultuurhistorische waarde
Omdat de Lijnbaan de status heeft van rijksmonument, 
zal de cultuurhistorische waarde van het gebied als 
uitgangspunt worden genomen bij de transformatie.  
Naar deze waarde is in de afgelopen jaren al 
veel onderzoek verricht. Om ervoor te zorgen dat 
welstandscriteria voor de Lijnbaan niet strijdig zijn met 
de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument is 
het belangrijk om aan te geven uit welke aspecten deze 
bestaat. Tevens zijn de kenmerken die met die waarden 
samenhangen van belang voor de unieke identiteit van 
de Lijnbaan en de sleutel tot de revitalisatie. 

Waardering van het rijksmonument
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft 
voor het Lijnbaancomplex een ‘cultuurhistorische 
waardestelling’ opgesteld waarin is aangegeven om 
welke redenen het Lijnbaancomplex is aangewezen als 
rijksmonument. Deze waardestelling legt de nadruk op 
de ensemblewaarde van het gehele Lijnbaancomplex en 
vormt de formele basis van de monumentenbescherming:
•  De Lijnbaan is van algemeen belang als 

essentieel toonbeeld van de Wederopbouw 
1940-1958, vanwege de cultuurhistorische, de 
architectuurhistorische en de stedenbouwkundige 
waarde.

•  De Lijnbaan heeft een cultuurhistorische waarde 
omdat hier het winkelen voor het eerst als een 
te faciliteren activiteit van vrijetijdsbesteding is 
opgevat en het winkelcentrum illustratief is voor 
de toenemende welvaart en de opkomende 
consumptiemaatschappij van na de tweede 
wereldoorlog.

•  De Lijnbaan ontleent architectuurhistorische waarde 
aan de karakteristieke modernistische architectuur, 
waarbij in de vormgeving en het materiaalgebruik 
de architectonische organisatie van veranderlijkheid 
(etalagefronten, flexibele winkelindelingen) 

3 Ruimtelijke context
en standvastigheid (o.a. in de ritmiek van de 
uitspringende betonstijlen) kenmerkend is.

•  Het winkelcentrum heeft hoge ensemblewaarden 
als onlosmakelijk onderdeel van de hoofdopzet 
van het Lijnbaanensemble waarbij de hoogte van 
de bouwblokken is afgestemd op de beleving in en 
vanuit de Lijnbaan en Korte Lijnbaan.

•  De oorspronkelijke architectuur en opzet, waarvoor 
ook de promenade en de expeditiestraten van 
wezenlijk belang zijn, is in essentie goed herkenbaar 
gebleven ondanks wijzigingen in details en de 
inrichting van de openbare ruimte.

Kernwaarden
Met betrekking tot de cultuurhistorische waarde van 
de Lijnbaanwinkels zijn zes kernwaarden te noemen.  
Deze zes kernwaarden fungeren als leidraad voor de 
revitalisering van de Lijnbaan en de Korte Lijnbaan. 
Deze kernwaarden dragen bij aan de “eenheid in 
verscheidenheid” en fungeren als drager van de waarde 
van de Lijnbaanwinkels.

1.    Het maatsysteem 
Het stramien van 1.10 meter dat ten grondslag 
ligt aan alle gevels en plattegronden (met 
uitzondering van de diepte van de winkels). Een zeer 
kenmerkende uitdrukking hiervan zijn de verticale 
betonstijlen op een afstand van 2.20 meter van 
elkaar in de verdiepinggevel, maar ook de breedte 
van de winkels, de betonnen schijnkolommen op de 
winkelscheiding en de maat van de etalages volgen 
op zichtbare wijze dit maatsysteem.

2.    Vier basismodellen met accessoires 
De winkeliers hadden de keuze uit vier 
standaardwinkeltypen, met of zonder kelder, met of 
zonder insteekverdieping. Bij sommige typen komt 
dit ook tot uitdrukking in de gevel zoals het ondiepe 
keldertype waarbij de vloer van de verdieping niet 
doorloopt tot aan de gevelpui.

3.    Regelmaat en vrijheid 
De doorlopende luifels, de platte daken, betonstijlen 
en de betonbanden (donker en lichtgekleurd) zorgen 
in het bijzonder voor de binding. De vrijheid lag op 
de begane grond maar ook op de invulling tussen 
de stijlen op de verdieping. Ondernemers konden 
verschillende materialen kiezen voor de invulling 
tussen de betonstijlen. 

4.   Plastiek 
Geen van de betonstijlen in de gevel was dragend. 
Ze waren behalve als bindend element vooral 
bedoeld als een architectonisch middel om de 
‘verscheidenheid de baas te worden’. De gevelband 
tussen begane grond en eerste verdieping, en de 
betonstijlen op de bouwmuren waren in lichtgrijs 
beton uitgevoerd. Alles daartussen: de betonpanelen 
ter hoogte van de dakvloer, de betonstijlen op het 
2.20 meter raster en de invullingen, waren in een 
donkere tint uitgevoerd.

5.    Continuïteit van binnen naar buiten 
Kenmerkend was de sterke verwevenheid tussen 
de winkels en de openbare ruimte. Dit werd bereikt 
door inspringende winkelpuien, eilandetalages, de 
bestrating die naar binnen toe werd doorgelegd bij 
enkele winkels, grote transparante puien, en vooral 
ook door de luifels die voorbij de pui van buiten naar 
binnen doorliepen.
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betonpanelen ter hoogte 
van dakvloer

betonstijlen als invulling 
(lichtgekleurd)

betonstijl als bouwmuur 
(glad, donker)

gevelband (glad, donker)

‘inspringing’

luifel

betonpenanten op de  
begane grond 
 

Aanduiding onderdelen Lijnbaanwinkels
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6.  Materialisatie en kleur 
Bijzonder voor de Lijnbaan is het nieuwe repertoire 
aan materialen (schokbeton, staal en glas) en de 
constructiemethode. De stijlen werden uitgevoerd in 
glad beton en de panelen tussen de stijlen met een 
afwerklaag in natuursteentoeslag.  
De stalen kozijnen hadden oorspronkelijk een blauwe 
kleur maar kregen al zeer snel (in 1955) een witte 
kleur. Deze witte kleur is bij de kozijnvervangingen in 
de jaren 90 gehandhaafd. 
Het idee van een stedelijk interieur werd versterkt 
door de naturel gelakte vurenhouten latten onder en 
tegen de luifel. 
Terugkerende en daarmee bindende elementen (in 
bovenbouw en luifel) lagen vast in kleur en materiaal 
en droegen bij aan de eenheid van het ensemble. 
Daarbinnen was er voor de individuele winkels in de 
plint ruimte voor variatie.  

Hoek- en Schakelpanden
Deze kernwaarden zijn deels ook aanwezig in de 
hoek- en schakelpanden. Deze bijzondere delen van 
de Lijnbaan kregen speciale aandacht, soms in indeling 
maar altijd in vormgeving.

De schakelpanden liggen op stedenbouwkundig 
belangrijke posities op de overgang van de seriematige 
Lijnbaanwinkels en de andere delen van de binnenstad , 
zoals aan de kop van het Stadhuisplein en bij het begin 
van de Kruiskade. 
Vergeleken met de andere ‘reguliere’  Lijnbaanwinkels 
hebben de schakelpanden  een forser volume, een 
vrijere vorm  en een meer specifiek uiterlijk gekregen.  
Verwantschap werd bereikt  door een vergelijkbare  
verdiepingshoogte en materiaalkeuze.
Op die manier waren ze zowel deel van de Lijnbaan als 
de delen van het stadscentrum direct grenzend aan de 
Lijnbaan

Hoek- of eindpanden zijn de ‘boekensteunen’ van de 
reeksen van winkelpanden. Ze blijven, meer dan de 
schakelpanden, deel uitmaken van de serie, van het 
systeem.
De hoekpanden hadden een minder uitbundige 
verschijningsvorm en waren in volume en winkeltype 
vergelijkbaar met  de ‘reguliere’ Lijnbaanwinkels.  
In vormgeving en vooral ook kleurstelling weken ze af 
van de  tussenpanden, maar bleven onmiskenbaar deel 
van de reeks.

Schakelpanden

Hoekpanden
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Plattegronden en gevels van het winkelblok aan oostzijde van de Lijnbaan tussen het Stadhuisplein en 
de Aert van Nesstraat. Opvallend zijn de inspringende winkelpuien. Het maatsysteem van 1.10 meter 
komt terug in het ritme van de gevels. De stippellijnen geven de aanwezigheid van luifels aan. 
[Bouw 1953]

Korte Lijnbaan in de jaren 50Lijnbaan in de jaren 50
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Tekening doorsnede luifel  
[Bouw 1953]

Doorsnede oorspronkelijke luifel
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De gemoderniseerde luifels uit de jaren 90

Achtergevels van de LijnbaanwinkelsWinkeletalages langs de Lijnbaan

Gevels van de bovenbouw
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3.2 Huidige situatie
De Lijnbaan had bij oplevering onmiskenbaar allure; 
Vriendelijke en warme materialen, helder in eenvoud en 
opbouw en menselijk in zijn maat.  Een winkelgebied om 
te bezoeken en te verblijven. Geen straat maar een plek 
waar je naar toe ging, winkelen, wat drinken of eten, zien 
en gezien worden.
Maar de Lijnbaan is kwetsbaar: door het versplinterde 
bezit en voortijdige veroudering van een deel van de 
materialen werd de waardering voor de samenhang tot 
een last. 

Met de uitgangspunten voor de renovatie begin jaren 
negentig is geprobeerd de eenheid van de Lijnbaan te 
herstellen maar daarmee is ook de vriendelijkheid en 
menselijke maat verloren gegaan. En daarmee is juist 
datgene dat de Lijnbaan , als een gezellige stedelijke 
‘huiskamer’, onderscheidde van andere winkelcentra in 
Nederland verdwenen.

Gevel Onderbouw
De eilandetalages en de oorspronkelijk verspringende 
gevellijn zijn in de loop der tijd op één uitzondering 
na geheel verdwenen, alle puien staan op de gevellijn 
van de bovenbouw. In positie, materiaalgebruik en 
kleurgebruik wijken de huidige begane grondgevels 
aanzienlijk af van datgene wat de Lijnbaan zo uniek 
maakte. 
Doordat alle gevels tot de rooilijn zijn uitgevuld en 
strak getrokken zijn, is de eerder benoemde bijzondere 
verwevenheid tussen winkels en buitenruimte veranderd 
in een profiel met  een meer reguliere ‘straatgevel’. 

Luifel
De gemoderniseerde en vergrote luifel uit de jaren 
negentig zorgt voor een grotere droogloop maar doordat 
de oorspronkelijke materialisering en detaillering is 
losgelaten is hiermee ook de ervaring van de Lijnbaan 
als een stedelijke ‘huiskamer’ aanzienlijk verzwakt. 
Doordat de puien naar voren zijn gehaald is de luifel een 
toegevoegd element aan de gevel geworden, en niet 
langer het overgangselement tussen de buitenruimte en 
het interieur.
Dit wordt nog versterkt doordat de karakteristiek 
inspringende gevelstrook boven de luifel (die de luifel tot 
een vrijhangend element maakte) veelal is dichtgezet.

Gevel bovenbouw 
De niet dragende betonstijlen zijn verwijderd en 
vervangen door stalen T-profielen waaraan vergrote 
luifels zijn opgehangen. Hierdoor is het oorspronkelijke 
ritme minder goed afleesbaar en is de samenhang met 
de betonstijlen op de bouwmuren verloren gegaan. 
Bovendien is hiermee de zichtbaarheid van de op de 
voorgrond tredende betonstijlen afgenomen waardoor 
deze als drager voor de variatie in gevelpanelen aan 
kracht heeft ingeboet.
De betonpanelen direct onder de dakranden zijn 
vervangen door vlakke glaspanelen zonder de twee 
“ogen” die zo eigen waren aan het beeld van de Lijnbaan.
Tenslotte is ook de kleurstelling in de loop der tijd 
gewijzigd en vereenvoudigd. De gevelbanden en 
de stijlen zijn nu donkergrijs geschilderd, en de 
betonpanelen met natuursteen toeslag zijn vervangen 
door donkergrijze emaillietpanelen (geëmailleerd  glas).
Door deze wijzigingen mist de gevel de variatie, zowel 
in diepte als in kleur met als gevolg een vlakke en koele 
uitstraling.  

Achtergevels
De achtergevels zijn in materiaal en gevelcompositie 
nog vrijwel oorspronkelijk. Doordat de gehele gevel 
(panelen, kozijnen, glas) is overgeschilderd in een 
grijze kleur, nauwelijks wordt gereinigd en er diverse 
luchtbehandelingsinstallaties (airco units) tegen de 
gevels zijn aangebracht, maken de achtergevels nu een 
schrale en verwaarloosde indruk. 

Daken
De daken, direct zichtbaar vanuit de omliggende 
woningen, zijn nog op dezelfde manier afgewerkt 
als destijds, maar door de grote hoeveelheid aan 
luchtbehandelingsinstallaties en bijbehorende leidingen 
ogen ze rommelig en armoedig.
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3.3 Welstand op hoofdlijnen

De dubbele waarde van de Lijnbaan als een dynamisch 
winkelgebied en als rijksmonument heeft geleid 
tot afwegingen bij het opstellen van het nieuwe 
welstandsbeleid. 
Steeds is nagegaan wat bijdraagt aan de unieke beleving 
van de Lijnbaan (succes als winkelgebied) en hoe dit 
zich verhoudt tot het historische beeld (waardering 
als monument). Het historische beeld is daarbij zoveel 
mogelijk als uitgangspunt genomen.
Echter dat  wat zich destijds als kwetsbaar heeft getoond, 
hoeft  niet terug te komen als er ook andere middelen 
of mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan het 
gedachtegoed achter het concept van de Lijnbaan. 
Dus vasthouden aan de uitgangspunten van de Lijnbaan 
als stedelijk winkelgebied, maar waar mogelijk flexibel 
zijn in de uitdrukking daar van. 

De redengevende omschrijving van het monument  en 
de kernwaarden uit hoofdstuk 3.1 leiden tot de volgende 
benadering in drie punten1.

1.    De ‘vaste bestanddelen’ terugbrengen/herstellen.
Deze zorgen voor binding en gemeenschappelijkheid 
in de gevels (voornamelijk in de bovenbouw, luifel en 
de achtergevel).

2.    Wat veranderlijk is, zoals de winkelpuien op de 
begane grond  vrijlaten waarbij wel omschreven 
wordt op welke manier de verwantschap zichtbaar 
blijft met de ‘vaste bestanddelen’.  
De ‘veranderlijke bestanddelen’ (indeling en 
materiaalgebruik van begane grond gevel) zorgen 
voor flexibiliteit en individualisering in de ‘Lijnbaan 
2.0’ van de 21e eeuw.

1 Hierbij wordt rekening gehouden met de dynamiek van de Lijnbaan als 
winkelcentrum. Dit leidt uiteindelijk tot de welstandscriteria in  
hoofdstuk 4.

3.   Bij de schakelpanden is het uitgangspunt dat ze 
worden afgestemd op de stedenbouwkundige positie 
binnen het Lijnbaanensemble. Het materiaalgebruik 
wordt afgestemd op het historische materiaalgebruik.
Dit biedt meer ruimte maar vraagt ook om een meer 
specifieke oplossing in de vorm van maatwerk. 
Daarbij is aanvullend cultuurhistorisch onderzoek 
meestal noodzakelijk.     
Bij de hoekpanden zal meer ruimte geboden worden 
voor de individuele (architectonische) uitdrukking 
van de winkel. Anderzijds zijn hier de boven- en 
de benedenverdieping veelal in vorm en materiaal 
met elkaar verbonden, en doet de bovenbouw in 
materiaal en ritme mee met de bovenbouw van de 
gehele Lijnbaan. Eigenlijk liggen de hoekpanden 
in hiërarchie tussen de reguliere panden en de 
schakelpanden: ze zijn uitzonderlijk maar wel 
vormgegeven middels het Lijnbaanrepertoire van 
materialen en kleuren. 

Toegespitst op de verschillende onderdelen van de 
Lijnbaanwinkels leidt dat tot de volgende uitgangspunten: 

Gevel bovenbouw – regelmaat en vrijheid
Het terugbrengen van de betonstijlen op het 2.20 meter 
raster en het terugbrengen van de betonpanelen ter 
hoogte van de dakrand zijn belangrijk voor de eenheid 
van het gevelbeeld en om het onderscheid tussen 
‘drager’ en ‘invulling’ weer tot stand te brengen. 
maar wel de samenhang met de hoekstijlen en de 
betonband ter hoogte van de eerste verdiepingvloer. 
De eenheid van materiaal betekent ook een eenheid in 
expressie, en die eenheid mist de huidige gevel.

Materialisatie en kleur
Oorspronkelijk was de invulling van de kaders tussen 
de betonstijlen veel bonter van kleur en rijker in 
materiaalgebruik dan na de renovatie uit de jaren 
Negentig: hout, composietbeplating en glas. Omdat 
de omloopsnelheid van de huurders veel groter 
is dan destijds vraagt dit om een solide palet van 
materialen en kleuren dat bijdraagt aan de eenheid 
van het beeld van de bovenbouw, maar anderzijds 
voldoende neutraal en hedendaags is, passend bij het 
beeld van een rijksmonument dat de functie heeft van 
‘Urban Department Store’ in het kernwinkelgebied van 
Rotterdam. Het palet van kleuren en materialen wordt 
daarom afgestemd op het kenmerkende Lijnbaanpalet 
(Zie hoofdstuk 4 Welstandscriteria).
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Continuïteit van binnen naar buiten
De luifel was oorspronkelijk, net als de bovenbouw, 
één van de verbindende elementen. Het effect van een 
overgangselement, half binnen en half buiten, waarmee 
de buitenruimte verbonden wordt met het interieur heeft 
de huidige luifel niet meer. Een reductie van de maat 
van de luifel tot de oorspronkelijke diepte helpt om de 
bovenbouw en onderbouw meer dan nu het geval is, tot 
een nieuw geheel te maken.
Een afwerking met de oorspronkelijke aanwezige 
blank houten latten zal zeker iets oproepen van het 
‘huiselijke’ zoals Van den Broek dat noemde, iets wat de 
Lijnbaan nu mist en destijds heeft onderscheiden van 
andere winkelcentra. Bovendien past het beeld van het 
natuurlijke hout beter bij de oorspronkelijke kleurstelling 
van de bovenbouw en de overige materialen (beton en 
staal). 

De kopse kanten van de luifel met het houten 
lattenwerk zouden ook afgewerkt kunnen worden met 
een minder weersgevoelig materiaal dat past in het 
Lijnbaanrepertoire (mits voor elk blok gelijk).
Binnen het concept van eenheid in verscheidenheid, 
of vrijheid binnen gebondenheid past een grote 
verscheidenheid in de plint als uitdrukking van de 
individualiteit van de ondernemers. Anderzijds is door het 
vervallen van de verwantschap met de bovenbouw en 
door het ontbreken van verspringende puien de Lijnbaan 
op voetgangersniveau bijna een standaard winkelstraat 
geworden. 

Het materiaal, de detaillering en de kleur van de puien 
zijn belangrijk en moeten passen in het tijdsbeeld dat 
eigen is aan de Lijnbaan, ook als dat met hedendaagse 
materialen gebeurt. Op deze manier worden nieuwe 
puien zichtbaar deel van de architectuur van de Lijnbaan. 

Hoek Lijnbaan - Korte Lijnbaan in de jaren 50
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De welstandscriteria in deze paragraaf hebben alleen 
betrekking op de veranderingen aan de bestaande 
winkelblokken. Eventuele vergrotingen van de 
bouwmassa zoals uitbreidingen aan de achterzijde of 
verhogingen aan de koppen van de Lijnbaanwinkels 
vallen buiten de scope van de welstandsparagraaf 
‘Lijnbaan en Korte Lijnbaan’1.

De schakelpanden worden getoetst aan de criteria 
uit de welstandsnota (Centrummix, deelgebied 
Lijnbaankwartier). Bij de massaopbouw zal worden 
beoordeeld hoe het volume  zich verhoudt tot de 
specifieke stedenbouwkundige situatie.

De hoekpanden zijn het begin en het einde van de serie 
en als zodanig mogen ze afwijken van de tussenliggende 
panden maar moeten daar tegelijk zichtbaar deel van 
uitmaken (‘primus inter pares’). Elk van de hoekpanden 
wordt getoetst aan de criteria uit de welstandsnota 
(Centrummix, deelgebied Lijnbaankwartier) en is 
een specifieke opgave waarbij de kernwaarden uit 
de welstandsparagraaf het ijkpunt zijn. Het is aan de 
ontwerper om aan de hand van aanvullend onderzoek 
(op grond van een cultuurhistorische verkenning) de 
ruimte te zoeken in de vormgeving. 

Reclame-aanvragen worden getoetst aan de criteria uit 
het hoofdstuk reclame van de Welstandsnota.

Welstandsbeleid in detail 
1 Indien er geen specifiek beleid is opgesteld dan zal dit type aanvragen 
worden getoetst aan de van toepassing zijnde criteria uit de Welstands-
nota Rotterdam.

4 Welstandscriteria

ruimtelijke inpassing
•   Wijzigingen aan de bouwmassa, zoals de luifel en 

de luchtbehandelingskasten op het dak, van de  
bouwblokken vinden plaats op het niveau van het 
bouwblok als stedenbouwkundige eenheid2 . 

verschijningsvorm (bouwwerk op zichzelf)
•    Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang 

binnen de stedenbouwkundige eenheid.
•    Bindende elementen binnen een gevelwand, blijven 

bij verbouw in stand of worden tot stand gebracht 
conform het oorspronkelijke ontwerp:  
 1. De donkergrijze verticale betonstijlen op het 1.10                 
    en 2.20 meter raster tussen de bouwmuren in de    
    bovenbouw. 
2. De lichtgrijze betonstijlen op de bouwmuur in de   
    bovenbouw. 
3. De donkergrijze betonpanelen ter hoogte van de  
    dakvloer. 
4. De lichtgrijze gevelband ter hoogte van de  
    verdiepingvloer. 
5. De doorgaande luifel (zoals oorspronkelijk  
    aanwezig)3. 
6. De lichtgrijze betonnen penanten voor de  
    bouwmuur op de begane grond. 
 
 
 
 
 
 
 

2  De stedenbouwkundige eenheid bestaat uit een enkel bouwblok opge-
bouwd uit een variabel aantal winkelpanden.
3 Met uitzondering van een aantal hoekpanden en één tussenpand was 
overal een luifel aanwezig. 

Dak
•  Installatieopbouwen staan allen in dezelfde positie 

op het bovendak, en zijn maximaal 2.30 meter hoog.
Gevel bovenbouw
•    De kozijnindeling op de 1e verdieping blijft in stand 

of gaat bij verbouw uit van: 
1. oorspronkelijke kozijnindelingen uit de jaren 50 
2. kozijnindelingen tot stand gekomen bij de ren-
ovatie van Van den Broek en Bakema in de jaren 90   
NB: be bijlage bevat een overzicht van de aanwezige 
raamindelingen.

•   Transparante delen (vast en draaiend) moeten 
doorzicht bieden en mogen niet worden gebruikt als 
reclamevlak.  

•    Minimaal 50 % van de gevel op de verdieping (per 
pand) is transparant.

•    De dichte delen tussen de betonstijlen zijn 
van composietbeton (donkergekleurd) met een 
natuursteentoeslag.

Luifel
•  Ingrepen aan de luifels worden per bouwblok 

uitgevoerd en gaan uit van de maatvoering van de 
oorspronkelijke luifels4 

•  De luifel is voor de gehele Lijnbaan gelijk in hoogte, 
materiaal en kleur.

•  De strook (inspringing) tussen de bovenzijde van de 
luifel en de onderzijde van de gevelband (ter hoogte 
van de verdiepingvloer) moet open blijven5  
 
 
 
 

4 4.00 meter diep waarvan 2.50 meter buiten de gevel en 1.50 meter 
achter de rooilijn, hoogte van de luifelband dikte 27 centimeter. 
5  Een donkergekleurd fijn netwerk ter hoogte van de achterzijde van de 
negge is bijvoorbeeld toegestaan.
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Gevel onderbouw
•  De kozijnindeling op de begane grond is in principe 

vrij; alleen de entree moet worden uitgelijnd met de 
oorspronkelijke hoofdindeling van de gevel van de 
bovenbouw, opgebouwd uit verticale stijlen (1,10m 
h.o.h. afstand).

•  De gevelpui is voor minimaal 90% van glas met 
doorzicht.

•  De lichtgrijze betonnen penanten voor de 
bouwmuur op de begane grond worden hersteld of 
gereconstrueerd. 

materiaal, kleur en detaillering
•  Gevelwijzigingen in de bovenbouw gaan uit van het 

volgende kleurenschema: 
1. Gevelpanelen ter hoogte van dakvloer: 
composietbeton in dezelfde donkergrijze tint als de 
gevelpanelen. 
2. Stijlen tussen de bouwmuren op raster 1.10-2.20 
meter: composietbeton in donkergrijze tint. 
3. Stijlen op de bouwmuren: composietbeton in 
lichtgrijze tint. 
4. De dichte glazen panelen van de renovatie van 
1996 worden (bij een gevelwijziging) integraal 
vervangen door panelen van composietbeton. 
5. de kozijnen en ramen van de bovenpui zijn 
in staal, profiel overeenkomstig de bestaande 
renovatieprofielen uit de jaren 90, kleur RAL 9010.

•  De dakafwerking van de luifel is wit grind op een 
lichtgekleurde kunststof dakbedekking.

•    De randafwerking van de luifel is homogeen en 
in materiaal en kleur passend bij het palet van de 
Lijnbaan.

•    De onderzijde van de luifel is afgewerkt met blank 
gelakt hout (naaldhout) in lattenstructuur. 
 
 

 

•  De zijkanten en het dak van de installatieopbouwen 
zijn afgewerkt met lamellen roosters in een 
donkergrijze kleur (RAL 7016).

•  De kozijnen op de begane grond  zijn van hout, staal 
of aluminium; kunststof is niet toegestaan.

•  De kleur van de puien op de begane grond is 
afgestemd op de kleuren van het Lijnbaanpalet6 van 
de verdieping: zwart, lichtgrijs en wit voor metalen 
kozijnen, en blank gelakt voor houten kozijnen.

•  De afstand tussen voorzijde glasvlak en voorzijde 
pui bedraagt minimaal 15 mm. 

•  De betonpenanten van de bouwmuren op de begane 
grond zijn in positie afgestemd op de betonstijlen 
voor de bouwmuren van de bovenbouw en allen 
gelijk in materiaal, detaillering en afwerking. 

•  Het glas op de begane grond is neutraal van kleur 
en transparant met een maximale reflectiefactor van 
13%.

•  Het dak van het bouwblok is afgewerkt als groendak 
(sedumdak).

6 Als kleuren van het Lijnbaanpalet worden gezien: zwart, wit, bruin en 
mosgroen. Mocht uit bouwhistorisch onderzoek blijken dat er ook andere 
kleuren zijn gebruikt kan in overleg met de welstandscommissie besloten 
worden om deze ook toe te passen. 
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5 Bijlage
Toelichting aanwezige raamindelingen

Op de 1e verdieping (de bovenbouw) van de 
Lijnbaanwinkels komen verschillende typen 
raamindelingen voor. Uitgangspunt is dat er bij verbouw 
moet worden uitgegaan van de raamindelingen uit de 
jaren 50 of de raamindelingen tot stand gekomen bij de 
renovatie in de jaren 90. 
Op tekeningen is aangeven om welke raamindelingen 
dat betreft. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen twee 
series1: 

1.    met dichte borstwering en daarboven een pui met 
glas;

2.    met een pui gevuld met glas over de volledige 
hoogte.

Bij beide series dient al het glas in de puien transparant 
en vrij van reclame te zijn. De dichte borstweringen 
mogen niet worden gebruikt als reclamevlak.

Op de tekeningen zijn de indelingsmogelijkheden zijn 
per twee typen weergegeven. In totaal zijn er twaalf 
typen raamindelingen te onderscheiden. Het is aan de 
aanvrager om uit deze typen een gevel samen te stellen. 
Daarbij dient er per winkelgevel een keuze gemaakt de 
worden tussen één van de twee bovengenoemde series. 
De winkelgevel is daarbij het deel dat zicht bevindt 
tussen de betonstijlen als bouwmuur (zie foto)

1 NB: deze tekeningen en de bijbehorende toelichting hebben alleen 
betrekking op ‘reguliere Lijnbaanwinkels’ en zijn niet van toepassing op 
de hoek- en schakelpanden.

Raamindelingen met dichte borstwering Raamindelingen volledig gevuld met glas
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Een Lijnbaanwinkel: let op de grijze betonstijlen op de 1e verdieping. Achter deze 
betonstijlen bevind zich de bouwmuur.
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