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VERSLAG 

 

VERGADERING  

WOENSDAG 19 JUNI 2019 
 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 

AANWEZIG: Michel (voorzitter), Eilander, Faizoulova, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

  

5  PLANNEN (OPENBAAR) 14:20 

 

5.1  ’s Gravendijkwal 130, Centrum (2e behandeling) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel en studio’s 

 Ontwerp:   Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma 

 Dossier:   OMV.19.03.00215 

 

5.2  Driemanssteeweg 15, Charlois (1e behandeling) (20 min) 14:40 

Omschrijving: Bouw Hornbach Rotterdam 

Ontwerp: Van Vugt Bouwadvies B.V. 

 Dossier:   OLO 4453699 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Houtlaan 21, Centrum (4e behandeling) (15 min) 15:10 

Omschrijving: Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

 Ontwerp:   Dam & Partners. 

 Dossier:   gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557 

 

5.4  Schiedamse Vest 111, Centrum (2e behandeling) (20 min) 15:25 

Omschrijving: De Maasbode: nieuwbouw woontoren 

 Ontwerp:   Van Bergen Kolpa Architecten 

 Dossier:   OLO 3641353 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (5 min) 

 

5.5  Delfshavense Schie, Overschie (2e behandeling) (20 min) 15:50 

Omschrijving: Samen aan de Schie: Nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   WE Architecten 

 Dossier:   OLO 3636853 (conceptaanvraag)  

 

5.6  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (2e behandeling) (20 min) 16:10 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp: Olaf Gipser Architects 

Dossier:   OLO 4386191 (conceptaanvraag)  

 

5.7  Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (3e behandeling) (20 min) (gemeentelijk monument) 16:30 

 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:   HOYT Architecten  

 Dossier:   OLO 3736541 (conceptaanvraag)  
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5.8  Noorderkanaalweg 20, Noord (1e behandeling) (gemeentelijk monument) (20 min) 16:50 

Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding roeivereniging A.R.S.R. Skadi 

Ontwerp: Heida Matsumoto Architecten  

Dossier:   OLO 3784489 (conceptaanvraag)  

 

5.9  Handelsplein 1-125, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 17:10 

Omschrijving: Deeluitwerking Visieplan Entrepotgebouw - De Stadstuin 

 Ontwerp:   Molenaar & Co Architecten  

 Dossier:   OLO 4414063 (conceptaanvraag) 
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5.1  ’s Gravendijkwal 130, Centrum (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel en studio’s 

Ontwerp:  Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma 

Dossier:  OMV.19.03.00215 (eerder conceptaanvraag OLO 3856679) 

 

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 plan voor de herbestemming en de optopping van twee gebouwen op de 

hoek van de Nieuwe Binnenweg en de ’s-Gravendijkwal, naar aanleiding van de opmerkingen in het verslag van de 

commissievergadering d.d. 24 oktober 2018.  

 

Op de bestaande gebouwen wordt nu een optopping in de vorm van een kap voorgesteld. De kap wordt los 

gehouden van de oorspronkelijke bebouwing door een horizontale glasstrook. Op de hoek wordt de kap 

verbijzonderd met een grote dakkapel die boven de kap uitsteekt en een meer dan verdieping hoog raam heeft. 

Aan de ’s-Gravendijkwalzijde worden tevens twee grote dakkapellen en verschillende dakramen in de zinken kap 

gesitueerd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

- 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. 
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- 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 ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie constateert dat het gepresenteerde plan op verschillende aspecten, zoals constructief, 

programmatisch, bouwfysisch én esthetisch nog onvoldoende is uitgewerkt. Bij het uitwerken zal het beeld zoals nu 

getoond in de impressies zeker nog veranderen. Het gepresenteerde plan toont dus geen definitief eindbeeld en de 

aanvraag omgevingsvergunning kan daarom nog niet beoordeeld worden.  

 

De commissie reageert wel op hoofdlijnen positief op de gekozen ontwerprichting. De keuze om een kapvormige 

opbouw toe te voegen over beide panden is voorstelbaar. De accenten in de vorm van dakkapellen of dakramen 

sluiten aan op de ritmiek uit de onderliggende gevels. De horizontale strook bandramen is een goed intermediair 

tussen de nieuwe dakopbouw en bestaande onderliggende bebouwing. De commissie merkt echter wel op dat op 

de grote glaspuien vloeren en wanden aansluiten, waardoor de eenduidige strakheid en iconische waarde van de 

dakkapellen sterk zal worden ontkracht. 

 

De impressies en getoonde referenties tonen de ambitie en een hoge kwaliteit die passend zijn bij het 

centrumgebied, en de situering aan een monument. Om te bewijzen dat dit beeld waargemaakt kan worden is een 

compleet verhaal noodzakelijk. Daarbij horen ook overtuigende beeldbepalende details, van zowel de 

oorspronkelijke bebouwing als de nieuwe optopping. Het plan valt of staat met de uitwerking. De gevraagde 

overtuigende detaillering en uitwerking van de vormgeving zijn op dit moment onvoldoende om de aanvraag te 

kunnen beoordelen. 

 

Conclusie 

De commissie reageert vooralsnog negatief op het plan, aangezien het op de beeldbepalende aspecten 

onvoldoende is uitgewerkt. Verder dient het plan op detailniveau verder gecomplementeerd te worden. De 

commissie heeft aangegeven het geheel verder te beoordelen wanneer de gehele aanvraag compleet is, inclusief 

de beeldbepalende details. De commissie vraagt daarbij aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en 

ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  

 

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
5 

 

5.2  Driemanssteeweg 15, Charlois (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Bouw Hornbach Rotterdam 

Ontwerp:  Van Vugt Bouwadvies B.V. 

Dossier:  OLO 4453699 (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 ontwerper presenteert het plan voor de nieuwbouw van een bouwmarkt. Het ontwerp bestaat uit drie vaste 

programmatische bouwdelen; het tuincentrum, de bouwmarkt en de drive-in. 

 

De vorm en grootte van de locatie resulteert in een haakvormige opstelling van de bouwvolumes aan twee zijden 

van het parkeerterrein op maaiveld. Om voldoende parkeerplaatsen te realiseren wordt een extra parkeerveld op 

het dak van de bouwmarkt voorgesteld, dat kan worden bereikt met een hellingbaan die voor de drive-in omhoog 

loopt. Een deel van de benodigde techniek wordt onder de hellingbaan ingepast. Het tuincentrum bestaat uit drie 

delen; een glazen kas, een hal en een buitenterrein met ruimte voor open stellingkasten.  

 

Het buitenterrein omzoomt het tuincentrum aan de zijde van de Driemanssteeweg en wordt afgeschermd met een 

hek. De gevels van de drie bouwdelen worden voorgesteld in cortenstaal, met een entree van translucent 

polycarbonaat. De entree wordt ’s avonds van binnenuit aangelicht in een magenta kleur. Op verschillende hoeken 

van de bebouwing, op de gevel en op dakrand van de entree worden diverse reclame-uitingen voorgesteld. 

Daarnaast worden er vlaggenmasten en een hoge reclamezuil op het terrein geplaatst. 

 

De ontwerper geeft aan dat er nog nadere afstemming met stedenbouw moet plaatsvinden. Er is recent een nota 

van uitgangspunten opgesteld waardoor het plan op enkele punten aangepast zal gaan worden. Zo worden alle 

bouwdelen met uitzondering van de entree, even hoog en in grijs antraciet voorgesteld, conform de Hornbach 

filialen in Nijmegen en Den Haag. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour).  

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

- 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). 

- 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. 

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf.  

 

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

De commissie merkt op dat het conceptplan nog niet voldoet aan de criteria. De nieuwe lijn die naar aanleiding van 

de nota van uitgangspunten van stedenbouw is ingezet en in de presentatie aan het einde werd getoond is echter 

in de goede richting en vraagt om een verdere uitwerking. Meer eenduidigheid in hoogte en de grijze kleur zal meer 

rust en samenhangen brengen binnen de architectonische eenheid. Ook wordt opgemerkt dat de hellingbaan naar 

het parkeerdak een te losse toevoeging is. Gevraagd wordt om de hellingbaan beter te integreren met de drie 

bouwdelen. 

 

De commissie is er nog niet van overtuigd dat de inpassing van de bouwvolumes en het parkeren op het kavel met 

de verkeersafwikkeling ter plaatse van de in- en uitrit aan de Driemanssteeweg goed zijn opgelost. De commissie 

vraagt de ontwerper dit voorafgaand aan eventuele planaanpassingen goed af te stemmen met de ontwerpers van 

stedenbouw, buitenruimte en verkeer van de gemeente Rotterdam. Ook de manier waarop het gebouw zich aan de 

Driemanssteeweg manifesteert is door de strook met stellingkasten en hekken te rommelig en weinig 

representatief. Hier wordt een meer representatieve, gebouwde gevel verlangd zoals ook in de nota van 

uitgangspunten wordt gevraagd. 

 

De commissie merkt op dat de afmeting en hoeveelheid van de gepresenteerde reclame-uitingen nog niet voldoet 

aan de criteria zoals omschreven in het hoofdstuk reclame uit de welstandsnota. De commissie vraagt de architect 

om een reclameplan te maken. 

 

Een beeld hoe zich Hornbach vanaf de snelweg gezien manifesteert ontbreekt in de presentatie. De commissie 

vraagt in een het aangepaste plan een impressie van het gebouw vanaf de snelweg te tonen, inclusief de 

reclameuitingen. 

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet een aangepast plan voor 

de genoemde onderdelen met belangstelling tegemoet. Zij stelt voor dat het secretariaat het aangepaste plan 

behandelt, en het eindvoorstel door het secretariaat wordt voorgelegd aan de commissie. Op een definitieve 

aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven 

kunnen worden.  
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5.3  Houtlaan 21, Centrum (4e behandeling) 

 

Omschrijving:  Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

Ontwerp:  Dam & Partners 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de voorgestelde wijzigingen van de vergunde 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 gewijzigde plan 

De architect presenteert het gewijzigde plan voor de top van het reeds vergunde plan voor de Zalmhaventoren. 

Mede ingegeven door klimaat-technische en programmatische wijzigingen is de vormgeving en materialisering van 

de top aangepast. De panoramaterrassen buiten zijn komen te vervallen waardoor het vertanden van de 

verschillende volumes van de top helderder is geworden. De reflectie van het glas neemt van beneden naar boven 

toe. Het hoogste volume, met daarin de installaties, wordt in plaats van glas uitgevoerd in een licht gevouwen, 

spiegelende rvs-sandwichplaat. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder Centrumgebied (deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van 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.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

- 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. 

- 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. 

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

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

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

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

- 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 aangepaste omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De glazen kroon wordt deels in dichte rvs-sandwichplaten voorgesteld, waardoor in de top de transparante 

gelaagdheid, zoals die wel in de rest van de toren wordt gerealiseerd, ontbreekt. De commissie stelt de vraag hoe 

de top zich ‘s nachts toont in de skyline van de stad, waarbij zij opmerkt dat een overtuigend nachtbeeld nog 

ontbreekt. Er wordt een iconische kwaliteit verwacht, zowel overdag als in de nacht, passend bij het hoogste 

gebouw van Rotterdam. De commissie is er niet van overtuigd dat dit kan worden bereikt met een spiegelende 

roestvrijstalen doos op de top van de toren. Daarnaast ontbreekt de beeldbepalende detaillering van de 

aangepaste kroon. 

 

Tenslotte merkt de commissie op dat zij het vervallen van panoramaterras betreurt. De ambitie van de toren en 

haar betekenis voor de stad gaat hiermee een stap achteruit. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan op hoofdlijnen past binnen de criteria van het welstandsbeleid, maar dat een 

overtuigend nachtbeeld nog ontbreekt. Ook dient het plan op detailniveau gecomplementeerd te worden. De 

commissie heeft aangegeven het geheel verder te beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen zijn 

verwerkt en de gehele aanvraag compleet is, inclusief de beeldbepalende details. Vooralsnog adviseert zij het 

bestuur dan ook negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.  
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5.4  Schiedamse Vest 111, Centrum (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  De Maasbode: nieuwbouw woontoren 

Ontwerp:  Van Bergen Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 3641353 (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 en verder uitgewerkt voorstel, in navolging van de opmerkingen in het 

verslag van de welstandsvergadering d.d. 13 juni 2018. In de getoonde gevels zijn een aantal wijzigingen 

doorgevoerd: 

- De donkere balkonranden in de kroon en de banden van de omlopen in het middendeel worden nu 

voorgesteld in het type metselwerk conform de gevel. 

- De penanten en kaders rondom de puien worden voorgesteld in middengrijze betonnen gevelbekleding. 

- De balustrades zijn aangepast naar glas in een aluminium frame, in een kleur en afwerking conform de puien 

in de gevel. 

- Een deel van de gevel wordt een dichte metselwerk gevel, vanwege de uitbreidingsmogelijkheden van een 

aantal bouwlagen van de aangrenzende bebouwing. 

 

Daarnaast gaat de architect dieper in op de vormgeving van het dak. Deze bestaat uit een mossedum 

dakbedekking met verschillende vlakken van zonnepanelen. In het midden heeft het dak een aantal patio’s 

voorzien van bomen. De installaties worden in het gebouw zelf opgelost. 

 

Ten slotte toont de architect een aantal beeldbepalende principedetails. Het metselwerk wordt voorgesteld in 

prefab delen van beton met een metselwerk afwerking. De puien en kozijnen worden voorgesteld in aluminium met 

een antraciete structuurlak afwerking. De hemelwaterafvoeren worden aan de binnenzijde weggewerkt. De loggia’s 

worden voorgesteld met een akoestisch structuurplafond ten behoeve van de geluidseisen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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. 

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

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). 

- 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 nogmaals aan de hoofdopzet van het bijzondere woongebouw te waarderen. Daarnaast zijn 

de vragen en opmerkingen uit de vorige vergadering overtuigend verwerkt in het aangepaste voorstel. Het dak is 

fraai ingericht met een combinatie van patio’s, mossedum, zonnepanelen en zonder verdere installaties.  

 

Waar het vorige ontwerp op verschillende punten zeer zwaar oogde, is nu gekozen voor een monolithisch geheel, 

met metselwerk voor zowel de gevel, de balkons en de achterpaden rondom het gebouw. De commissie geeft aan 

dat dit in principe goed aansluit bij de wederopbouwarchitectuur van de omliggende bebouwing, en goed passend 

is bij de geldende welstandscriteria. De commissie is echter wel van mening dat het bijzondere gebouwconcept 

hierdoor minder afleesbaar wordt. Zij doet de collegiale suggestie om de materialisering van de achterstraten 

nogmaals te onderzoeken, en af te wegen of een ander materiaal of materiaalverwerking voor de omloop en de 

balustrades de gebouwtypologie van gestapelde rijwoningen sterker tot uitdrukking kan brengen. 

 

Ten slotte geeft de commissie aan de detaillering en de bepaling voor een mock-up van de gevel in de fase van de 

definitieve aanvraag omgevingsvergunning te bespreken. 

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste en verder uitgewerkte conceptaanvraag, en 

vraagt aandacht voor de hierboven genoemde suggestie. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake 

te zijn van en passende en zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.5  Delfshavense Schie, Overschie (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Samen aan de Schie: Nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  WE Architecten 

Dossier:  OLO 3636853 (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 en landschapsarchitect presenteren een aangepast voorstel voor de bouw van twee woontorens in het 

Oeverpark aan de Delfthavense Schie, naar aanleiding van de opmerkingen in het verslag van de 

welstandsvergadering d.d. 13 juni 2018.  

 

Voor het landschap, dat zal worden beheerd en onderhouden door de woningbouwcoöperatie, wordt een verder 

uitgewerkt voorstel voorgelegd. Het principe bestaat uit een glooiend landschap met duurzame wateropvang, 

nieuwe beplantingslagen, verschillende inrichtingselementen en een wat verdiepte parkeerkoffer die in twee delen 

is gesplitst. Het overige deel van het parkeren wordt opgelost door de straat langs de aanloop van de Spaansebrug 

door te trekken richting de Delfthavense Schie, met parkeren aan beide zijden. Door het glooiende landschap 

komen de bergingen en het fietsparkeren onder het maaiveld te liggen, en sluiten de hoofdentrees en de inpandige 

buitenruimtes van de woningen op de begane grond direct aan op het landschap. 

 

Daarnaast zijn de twee woontorens aangepast en verder uitgewerkt. De torens zijn gedraaid en orthogonaal aan 

het water, het fietspad en de naastgelegen bebouwing geplaatst. De eerdere boogvorm in de plint van de 

gebouwen is vervangen door rechthoekige openingen met een betonnen kader. De bovenzijde van het gebouw 

wordt schuin afgesneden, waarbij de dakinstallaties en de zonnepanelen achter de opstaande gevel zijn geplaatst. 

In de bovenrand worden rondom roosters voorgesteld. Gekozen is om het metselwerk in kleur aan te laten sluiten 

bij de aangrenzende bebouwing. De overige materialisering bestaat uit aluminium kozijnen, glazen balustrades en 

kaders en balkonvloeren in beton met een kleurtoeslag. 

 

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

veelbelovende plan. Het voorstel voor het glooiende landschap, het beheer van het landschap en de gekozen 

parkeeroplossingen zijn een passende invulling in het park aan de Delfthavense Schie. Wel wordt er aandacht 

gevraagd voor de wijze waarop de torens landen in het park. De overgang van de gevels en private buitenruimtes 

op de hoeken van de torens naar de openbaar toegankelijke parkruimte vraagt om een duidelijke en robuuste 

uitwerking. Met name aan de zijde van het fietspad is de ruimte beperkt en dient er op een ondubbelzinnige en 

kwaliteitsvolle oplossing te worden ingezet. 

 

Doordat de torens zijn gedraaid en nu orthogonaal aan het water, het fietspad en de naastgelegen bebouwing zijn 

geplaatst, is een overtuigende ruimtelijke inpassing van de twee volumes in het park gevonden. Ook de keuze om 

de bogen in de gevel weg te laten en de kleur van het metselwerk aan te laten sluiten bij de aangrenzende 

bebouwing zorgt voor een rustige en vanzelfsprekende aansluiting bij de aangrenzende wijk. Voor de verdere 

uitwerking van het plan vraagt de commissie aandacht voor een hoogwaardige invulling van de gevelopeningen, 

met passende neggematen, kozijnprofileringen en lamellenroosters in de kroon. De definitieve detaillering van de 

gevel zal in de fase van de definitieve aanvraag van de omgevingsvergunning bekeken worden, ook in relatie tot 

het type bouwsysteem dat voor de metselwerk-gevel gekozen zal worden.  

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste en verder uitgewerkte conceptaanvraag, en 

vraagt aandacht voor de hierboven genoemde vragen en opmerkingen. In de nadere uitwerking van het 

planvoorstel dient sprake te zijn van en passende en zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in 

de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.6 Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Olaf Gipser Architects 

Dossier:  OLO 4386191 (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 nieuw voorstel voor de sloop en nieuwbouw een van gebouw tussen de 

Aelbrechtskolk en de Schans en de vervanging van een naastgelegen plint aan de Aelbrechtskolk, als reactie op 

de opmerkingen tijdens de welstandsvergadering d.d. 23 januari 2019.  

 

Aan de zijde van de Aelbrechtskolk is gekozen om de maximale goothoogte en nokhoogte te gebruiken, wat 

resulteert in een vier-laags volume met een dubbelhoge, afgeplatte kap. De architect toont een uitgebreide studie 

van verschillende geveltypen, gevelindelingen en dakbeëindigingen die voorkomen aan de Aelbrechtskolk en de 

Voorhaven. Vanuit deze studie is gekozen voor een gevelopzet met een patroon van verticale vensters met een 

wisselende breedte. Door middel van een aantal erkers in het midden van de gevel en het toepassen van 

verschillende neggematen wordt er plasticiteit aan de gevel toegevoegd. Door verschillende metselverbanden 

ontstaan er horizontale banden in de gevel ter plaatse van de verdiepingsvloeren. De daken en de zijgevels 

worden voorgesteld in zinken beplating met dakramen. De plint bestaat uit en pui met bovenlichten, waarbij de 

deuren aan de zijkant en de bovenlichten dieper in het gevelvlak liggen. In het historische pand naast de 

nieuwbouw wordt een soortgelijke pui voorgesteld, voorzien van een breed, wit kader. 

 

Het bouwdeel aan de Schans is schetsmatiger uitgewerkt, en bestaat uit een drie-laags volume met een steile kap. 

De metselwerk gevel heeft een opzet van verticale openingen in twee verschillende breedtes, waarbij een deel van 

de gevel wordt voorzien van dichte metselwerk vlakken in een lichtere kleur. Op de verdiepingen wordt halverwege 

de ramen een dunne, horizontale band aangebracht. De steile kap bestaat uit donkergrijs materiaal met ruime 

vensters. Zowel op de verdiepingen als in de kap worden loggia’s voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

- 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. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- 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.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing. 

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  
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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.  

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk e.d. conform het 

origineel).  

- 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). 

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden. 

- 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 voor het bouwplan aan de zijde van de Aelbrechtskolk een zorgvuldige analyse is 

voorgelegd die de karakteristieken van de gevelwand langs het water goed beschrijft. Het bijzondere en hybride 

ontwerp dat voortkomt uit deze analyse is als principe goed voorstelbaar binnen het beschermde stadsgezicht. 

Aangegeven wordt dat het een gevelopzet betreft die valt of staat met een zeer zorgvuldige en hoogwaardige 

uitwerking in materiaal, kleur en detaillering.  

 

De commissie heeft echter wel een opmerking betreft de plinten van de gebouwen aan deze zijde. In relatie tot het 

pandsgewijze karakter van de bebouwing aan de Aelbrechtskolk wordt er gevraagd om een duidelijker verschil in 

de puien per pand te maken. Voor het historische pand, waar alleen de plint gewijzigd wordt, vraagt de commissie 

om deze op passende wijze af te stemmen op de bestaande gevel. Voor de plint van de nieuwbouw wordt 

meegeven dat ver terugliggende delen gevoelig kunnen zijn voor ongewenste vervuiling. 

 

De commissie is nog niet overtuigd betreft de schetsmatige opzet van het bouwdeel aan de Schans. Aangegeven 

wordt dat deze zijde tevens onderdeel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht. De commissie vraagt de architect 

om hier eenzelfde analyse te maken, die resulteert in een zorgvuldige inpassing in de bestaande, historische 

gevelwand. Hierbij wordt aangeven dat loggia’s aan de voorzijde niet passend zijn bij de bestaande vlakke 

gevelwanden in dit deel van de Schans. Ook wordt er aandacht gevraagd voor een royale plint, aansluitend bij het 

karakter van Historisch Delfshaven. 

 

Conclusie  

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.7  Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (3e behandeling) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:  HOYT Architecten 

Dossier:  OLO 3736541 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 

onder b) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 

Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel naar aanleiding van de opmerkingen uit de voorgaande 

planbespreking van 23 januari jl. Ten aanzien van de nieuwe gevelopeningen zijn de beoogde serres op de begane 

grond vervangen door gevelpuien, waardoor de bestaande serres voor zichzelf blijven spreken. De woningen 

erboven krijgen een uitkragend balkon. De openingen in de zijgevel van de toren zijn in aantal afgenomen en de 

bestaande vensters op de begane grond blijven nu behouden. Voor alle nieuwe vensters geldt dat deze eigentijds 

zijn vormgegeven als scherpe sneden omkaderd met staal.  

 

In het vloerveld van de corridor zijn voor het ervaarbaar houden van de verticale ruimtelijkheid extra vloersparingen 

opgenomen. Deze worden afgedekt met beloopbaar glas. Hoe om te gaan met waardevolle elementen wordt nader 

voorgelegd. De intentie is zoveel mogelijk te behouden of opnieuw in te zetten in de herbestemming, zoals het 

hergebruik van de gebrandschilderde ramen. 

 

De beoogde dakopbouw ter plaatse van het zadeldak van de kerk is in vormgeving verder uitgewerkt. Er is 

gekozen om de dakopbouw op te bouwen uit verschillende componenten, bestaande uit een betonnen structuur en 

een terugliggende gevel van houten panelen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- 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. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

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

nabespreking 

Op 18 juni jl. heeft het college de Burgemeester Baumannkerk aangewezen als gemeentelijk monument. 

Aangezien de commissie in voorgaande behandelingen het planvoorstel heeft beoordeeld als ware het gebouw 

een monument blijft haar benadering gelijk.  

 

Zij is verheugd dat er een goede herbestemming voor de kerk ligt die in lijn is met de monumentwaarden en 

daarmee toekomstwaarde biedt voor het huidige monument.   

 

De op het voorgaande planvoorstel gemaakte opmerkingen zijn goed opgepakt. De nieuwe gevelopeningen 

onderscheiden zich op overtuigende wijze van de bestaande vensters door de abstracte vormgeving ervan. Ze zijn 

hierdoor voldoende terughoudend, waardoor de gevelopzet van de kerk blijft spreken. De commissie ziet eenzelfde 

terughoudendheid en abstractie graag terug in de dakopbouw. De hoeveelheid aan vormen en materialen laten de 

opbouw naar het oordeel van de commissie te veel uiteenvallen in onderdelen. Ook vraagt de commissie aandacht 

voor de massaopbouw van de dakopbouw ter plaatse van de kopgevel van de kerk, in relatie tot de zichtbaarheid 

vanuit de Baanweg. Het verwijderen van de bovenzijde van de kopgevel heeft nadelige gevolgen voor de 

gevelcontour van de kerk. De fijnzinnige compositie van gevelvlakken raakt hierdoor uit balans en is een verarming 

van de identiteit van de kerk.  

 

Voor wat betreft de corridor is de commissie positief over het toegenomen aantal vloeropeningen, maar vraagt 

nogmaals aandacht voor de ruimtelijke beleving van de corridor. Het afdekken van de vloeropeningen met 

beloopbaar glas zal naar haar oordeel de ervaring van de ruimtelijkheid teniet doen. De intentie om de waardevolle 

elementen uit het interieur te respecteren en waar mogelijk opnieuw in te zetten wordt gewaardeerd. De commissie 

kijkt met belangstelling uit naar een concreet voorstel hiervoor.  

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere ontwerpaandacht voor de 

hierboven genoemde punten. Zij ziet een aangepast plan voor de genoemde onderdelen met belangstelling 

tegemoet. 
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5.8  Noorderkanaalweg 20, Noord (1e behandeling) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Renovatie en uitbreiding roeivereniging A.R.S.R. Skadi 

Ontwerp:  Heida Matsumoto Architecten  

Dossier:  OLO 3784489 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de renovatie en uitbreiding voor het clubgebouw (clubhuis en botenloodsen) van 

roeivereniging Skadi aan het Noorderkanaal. Het huidige gebouw is te klein voor het aantal leden, onvoldoende 

bruikbaar en verouderd. Voorgesteld wordt het clubhuis van het clubgebouw in gebruik en hoofdopzet terug te 

brengen naar het oorspronkelijk ontwerp. De bijeenkomstruimtes en kantine komen weer in de bovenbouw van het 

clubhuis en het linker bordes en de loggia worden weer teruggebracht. 

 

De rechter botenloods zal in eenzelfde vorm worden herbouwd, verlengd en uitgebreid met extra bouwlaag voor 

ondersteunende functies. De extra bouwlaag is in vormgeving afgeleid van de bestaande bovenbouw van het 

clubhuis en is een transparante opbouw met een omgekeerd uitkragend zadeldak. Een tussenlid verbindt de 

nieuwe bouwlaag op de botenloods met het clubhuis. Aan de achterzijde van het clubhuis komt een extra dakterras 

met een spijlen hekwerk.  

 

De dichte geveldelen aan de achterzijde van het clubhuis worden gelijk aan het origineel uitgevoerd in verticale 

houten zwarte delen. Dit principe wordt herhaald voor de dichte geveldelen van de nieuw te bouwen bovenbouw 

van de botenloods. In het planvoorstel worden de originele wandafwerkingen en kleuren aangehouden. Ter 

voorkoming van graffiti wordt gedacht aan groen tegen de gevel of een muurschildering. De zoektocht hierin is nog 

niet voltooid. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (De Ruit) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

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

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

- Aan- en uitbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang met de architectonische 

eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  
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- 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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

- 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 spreekt haar waardering uit voor de grondige historische analyse van dit gebouw dat als vertrekpunt 

is genomen voor het ontwerp. Het architectonisch lijnenspel en de ruimtelijkheid van het monument zijn hierdoor op 

overtuigende wijze vertaald in de nieuwbouw. Er ontstaat een nieuwe synergie, waarbij het monument blijft 

spreken.  

 

De commissie vraagt nog eens nader te kijken naar de vormgeving van het lid tussen de bovenbouw van de 

nieuwe botenloods en het bestaande clubhuis. Het overtuigende concept van twee losse volumes die een nieuwe 

eenheid vormen raakt verzwakt door het tussenlid eenzelfde vormentaal te geven. De suggestie wordt gedaan het 

tussenlid geheel achterwege te laten en de bouwdelen in de bovenbouw los te houden. 

 

De commissie reageert positief op de voorgestelde programmatische indeling. Voor het monument is het 

waardevol dat de hoofdfuncties weer worden ondergebracht in de bovenbouw van het clubhuis en dat het bordes 

en de loggia worden teruggebracht. De functie en de betekenis van het monument worden hiermee hersteld. Een 

extra terras aan de achterzijde van het clubhuis is programmatische goed voorstelbaar. De uitwerking ervan vraagt 

echter nog aandacht. Deze is nog onvoldoende in samenhang met de architectuur van het monument ontworpen. 

 

De commissie vraagt het nog nader te bepalen kleurenvoorstel te baseren op de historische kleurstelling of vanuit 

die optiek te onderbouwen. Ter voorkoming van graffiti geeft de commissie ter overweging mee de gevel te 

behandelen met een anti-graffitimiddel in plaats van een gebouwde toevoeging of een muurschildering. De 

architectuur van het monument leent zich niet voor onderscheidende toevoegingen. Tot slot vraagt de commissie 

de engineering van installaties mee te nemen als integraal onderdeel van het ontwerp.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag. Een aangepast plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie vraagt hierbij aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen en er dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige 

detaillering.  

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
19 

 

5.9  Handelsplein 1-125, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Deeluitwerking Visieplan Entrepotgebouw - De Stadstuin 

Ontwerp:  Molenaar & Co Architecten 

Dossier:  OLO 4414063 (conceptaanvraag) 

 

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

betrokkenheid bij het voorstel. 

 

Toetsingskader 

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

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de inrichting van de twee westelijke pakhuizen en een groot gedeelte van de noordelijke 

zijde van de eerste verdieping van het Entrepotgebouw aan het Handelsplein en Vijf Werelddelen. Het betreft De 

Stadstuin dat een werkomgeving wordt kleine ondernemers. Naast de verhuur van kantoorruimte, kantoorunits, 

werkplekken, ateliers en studio’s worden er ook events en workshops georganiseerd. De Stadstuin heeft 

ontwerpbureau Raumkultur ingeschakeld om een interieurontwerp te maken, waarbij Molenaar en Co architecten 

de supervisor van het gehele Entrepotgebouw verzorgt.  

 

De Stadstuin bestaat uit drie verschillende gebieden, bestaande uit een horeca deel, een atrium deel en 

kantoorruimten op de eerste verdieping. Voor een goede ontsluiting is een extra entree aan de noordzijde van het 

gebouw gewenst. De bestaande entree van de voormalige kantoorverdieping zal hiertoe een aantal traveeën 

worden verplaatst. De begane grond en eerste verdieping worden met een te hergebruiken trap met elkaar 

verbonden. Voor de toegang tot de verdieping wordt een glaspaneel uit de bestaande pui gehaald. De nieuw 

kantoorindeling sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande puien. Daar waar het niet op stramien uitkomt zal een 

glas op glas verbinding worden gemaakt. De glaswanden op de begane grond zijn hergebruikte glaspanelen die 

voldoen aan de in de visie gestelde eisen met betrekking tot de afstanden tot de ijzeren monumentale kolommen. 

De puien op de scheidingswanden van de pakhuizen zijn in lijn met de visie.  

 

Door Raumkultur is een interieurpaviljoen ontworpen op de begane grond in het atrium. Het paviljoen is een 

landschap van huizen en kranen met daarin vergaderruimten en ontmoetingsplekken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

- 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). 
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- 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 beoordeelt het planvoorstel voor de twee westelijke pakhuizen van het Entrepotgebouw en de 

noordelijke zijde van de eerste verdieping in relatie tot de monumentwaarden en de reeds uitgevoerde 

herontwikkeling. De oriëntatie en structuur van de pakhuizen en de ruimtelijkheid van het atrium in de dwarsrichting 

van de geschakelde pakhuizen zijn hierbij van betekenis.   

 

De commissie constateert dat de commerciële werkplekken met ondersteunende functies veelal geen nadelige 

gevolgen hebben voor de monumentwaarden. De inrichting van de werkplekken en de voorgestelde glazen puien 

sluiten aan op de structuur van het gebouw en respecteren de monumentwaarden. Hetzelfde geldt voor de te 

verplaatsen entree die netjes wordt ingepast in een bestaande gevelopening.  

 

Waar het concept wringt is ter plaatse van het atrium. Zowel de positie van de beoogde trap naar de verdieping als 

de afmeting van het paviljoen hebben nadelige gevolgen voor de monumentwaarden. De begane grond slipt dicht 

en de hoogte van het paviljoen is te groot in relatie tot de ruimtelijkheid van het atrium. Daarnaast wordt opgemerkt 

dat het paviljoen moet vrijblijven van de monumentale kolommen en trekstangen. De commissie geeft de architect 

ter overweging mee om bij de vormgeving van het paviljoen meer glas toe te passen, voor meer doorzicht door het 

paviljoen zelf. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug 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 kunnen worden. 


