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VERSLAG 

 

VERGADERING 

woensdag 21 maart 2018 
 

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

 

 

 

AANWEZIG: 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Galema, Molenaar, Van Oort, Ruitenbeek 

Secretariaat: Pronk, Van den Berg (verslag), Van der Klauw (verslag), Verhagen (gedeeltelijk), Pennock 

(gedeeltelijk) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk), Koudijs (gedeeltelijk)  

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1 Westzeedijk 507, Delfshaven (4e behandeling) (rijksmonument)  14:30 

 Omschrijving:  Oceaanhuis: herbestemming naar woningen, incl. optopping 

 Ontwerp / opdracht: Robert Winkel (Mei architecten) 

 Dossier:   OMV.17.10.00108 

 

6.2 Kruiskade 79, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument)  15:00 

 Omschrijving:  Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

 Ontwerp / opdracht: Adam Smit (ZZDP Architecten) / Manhave Vastgoed 

 Dossier:   OMV.17.10.00196-01 

 

PAUZE (10 min) 

 

6.3  Kralingseweg 466, Prins Alexander (1e behandeling)  15:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw zorgcentrum   

Ontwerp / opdracht: Pierre Maas (Rothuizen Architecten) 

 Dossier:   OLO 3402119 (conceptaanvraag) 

 

6.4  Zuiderparkweg, Charlois (5e behandeling)  16:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Internationale Congres Centrum Ahoy 

 Ontwerp / opdracht: David Hess (Kraaijvanger architects) – Heijmans B.V.   

Dossier:   OMV.16.12.00420 
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6.1 Westzeedijk 507, Delfshaven (4e behandeling) (rijksmonument)  

Omschrijving:  Oceaanhuis: herbestemming naar woningen, incl. optopping 

Ontwerp / opdracht: Robert Winkel (Mei architecten) 

Dossier:  OMV.17.10.00108 

 

Toetsingskader  

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van 

orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het definitieve plan voor de herbestemming van het Oceaanhuis. Het plan is eerder al 

meerdere malen als conceptaanvraag besproken met de commissie, de laatste behandeling was op 16 augustus 

2017.  

De eerdere vierlaagse dakopbouw is gereduceerd naar een éénlaagse dakopbouw. De goudkleurige dakopbouw 

wordt uitgevoerd in aluminium gevelbeplating met ribbel- en vinnenstructuur waardoor plastiek en reliëf in de gevel 

ontstaat. De dakopbouw heeft aan beide zijden een setback. De binnengevel van de dakopbouw wordt uitgevoerd 

in hout. Ook wordt in het ontwerp rekening gehouden met de vier oorspronkelijke lichthoven. Deze blijven 

behouden, de kappen worden vernieuwd. 

De architect licht toe dat het industriegebouw een rijke geschiedenis kent en daardoor een belangrijke gelaagdheid 

heeft. Alle tijdlagen worden in principe omarmd in het plan. Onderdelen die het monument detoneren of 

onoplosbaar wringen met de herbestemmingsopgave worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is de goederenlift. 

De huls uit ’73 is zeer aanwezig in atrium, en domineert het atrium op negatieve wijze. Voorgesteld wordt om de 

liftschacht te ontmantelen en de oorspronkelijk lift die hierachter nog behouden is gebleven weer in het zicht te 

brengen. De stalen vloertjes in de schacht zullen gebruikt worden als balkons voor de woningen.  

Ook het viertal karakteristieke lichthoven blijven behouden en zullen opnieuw hun functie dienen. 

Voorgesteld wordt om in de bestaande stalen kozijnen (gevat in schokbetonnen kaders) draaiende delen aan te 

brengen. De principedetaillering is aangeleverd maar er wordt ook een mock-up ter nadere beoordeling van het 

voorstel gemaakt. De herbestemming van de Julianazaal van het Oceaanhuis wordt als separate aanvraag 

ingediend. Met de toekomstige bewoner zal bekeken worden op welke manier hier een woning ingepast kan 

worden met respect voor de monumentwaarde. Wel wordt door de architect een mogelijk voorstel gepresenteerd 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een losstaand meubel waarin alle benodigde woonvoorzieningen zoals 

badkamer, toilet en keuken worden opgenomen en de ruimte hieromheen vrij blijft. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

- 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.  

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

 

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

en de nabespreking 

De commissie reageert positief op het definitieve plan voor de herbestemming van het Oceaanhuis. De uitwerking 

getuigt van een zeer zorgvuldig tot stand gekomen ontwerp en een respectvolle aanpak van het monument. De 

heldere restauratievisie laat zien dat de monumentale waarden van het rijksmonument als vertrekpunt zijn 

genomen voor de herbestemmingsopgave. Ook spreekt de commissie haar waardering uit over de overzichtelijke 

methodiek die is gehanteerd bij de uitwerking van het plan.  

De gereduceerde dakopbouw met een setback aan beide zijden wordt qua hoofdopzet en uitwerking positief 

beoordeeld. De commissie geeft de collegiale aanbeveling mee om te onderzoeken of de profielen van de piramide 

daken van de lichthoven, die nu als kokerprofiel worden voorgesteld, meer conform het oorspronkelijke beeld van 

een IPE profiel kunnen worden vormgegeven. Zodat niet alleen het oorspronkelijke aanzicht aan de buitenzijde 

wordt teruggebracht maar ook zoveel mogelijk aan de binnenzijde.  

 

Op een aantal punten geldt een voorbehoud of wordt een nadere uitwerking gevraagd. De commissie verbindt 

daarom een aantal voorwaarden aan haar advies:  

- De commissie vraagt om nader te onderzoeken of de bestaande, oorspronkelijke, gehoute liftdeuren misschien 

toch behouden kunnen blijven.  

- De commissie ondersteunt het voorstel om de nieuw toe te voegen draaiende delen in de oorspronkelijke 

kozijnen en de ventilatieroosters in het metselwerk door middel van een mock-up op locatie nader te 

beoordelen. De uitwerking in de vorm van details overtuigt de commissie op hoofdlijnen, de definitieve 

beoordeling zal echter pas plaatsvinden aan de hand van de mock-up en bemonstering.  

- Verder vraagt de commissie naar een dakaanzicht van de dakopbouw waar ook eventuele benodigde 

installaties op zijn meegenomen. Indien er sprake is van installaties op het dak dienen deze op overtuigende 

wijze te worden ingepast.  

- De commissie ziet graag de nadere uitwerking van het voorstel voor de ventilatie van de stijlkamers tegemoet. 

Deze uitwerking dient eerst nader beoordeeld te worden door de commissie voordat dit onderdeel kan worden 

uitgevoerd.  

 

Tenslotte geeft de commissie aan benieuwd te zijn naar de separate aanvraag omgevingsvergunning voor de 

Julianazaal. Het gepresenteerde voorstel met gebruikmaking van een losstaand meubel wordt voorstelbaar geacht.  

 

Conclusie  

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt als volgt geconcludeerd: het plan voldoet aan 

redelijke eisen van welstand en wordt positief beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg indien aan 

bovenstaande voorwaarden met een positieve beoordeling van de commissie is voldaan. De commissie adviseert 

het bestuur daarom ‘positief onder voorwaarden’ ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. 
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6.2 Kruiskade 79, Centrum (2e behandeling) (rijksmonument)  

Omschrijving:  Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

Ontwerp / opdracht: Adam Smit (ZZDP Architecten) / Manhave Vastgoed 

Dossier:  OMV.17.10.00196-01 

 

Toetsingskader  

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van 

orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de eerdere behandeling van het plan in de commissievergadering van 7 februari jl. is het plan 

aangepast. De architect presenteert het aangepaste plan waarbij wijzigingen zijn gedaan in de vormgeving van de 

lift en de inrichting van de begane grond. Voor de lift wordt voorgesteld om het bestaande, oorspronkelijke glazen 

scherm van het trappenhuis naar buiten te plaatsen en in de ruimte die hier tussen ontstaat een lift in te passen. 

Ten opzichte van het eerdere plan zal het glazen scherm de bestaande hoogte aanhouden. Door een inventieve 

oplossing kan de lift de dakopbouw wel bereiken zonder dat de liftschacht doorloopt. Een consequentie die dit wel 

met zich meeneemt is dat er ter plaatse van de dakverdieping meer hoogte nodig is. Daarom wordt voorgesteld om 

het gehele paviljoen en luifel met 500 mm op te vijzelen. De nadere uitwerking hiervan is nog niet aangeleverd.  

Voor wat betreft het café en de entree zijn ook wijzigingen doorgevoerd. De pui tussen het trappenhuis en de 

entree wordt weer volledig transparant gemaakt. De oorspronkelijke interieurafwerkingen blijven behouden of 

worden aangeheeld. De nieuwe interieurafwerkingen worden zoveel mogelijk afgestemd op het oorspronkelijke 

interieurpalet.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  
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- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam.  

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

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie reageert positief op de aanpassingen die zijn gedaan in het voorstel voor de verbinding tussen de 

lobby/entree en het café en de interieurafwerkingen.  

Voor wat betreft de lift reageert de commissie nog wat terughoudend. Het plan om het bestaande, oorspronkelijke 

glazen scherm naar buiten te plaatsen ziet zij in principe als een passende oplossing als dit technisch waar te 

maken is en de lift op architectonisch overtuigende wijze kan worden ingepast. De uitwerking overtuigt de 

commissie nu nog niet. De nieuwe forse constructie domineert de rank vormgegeven onderdelen van het 

monument op negatieve wijze.  Door de plaatsing van de staanders in de hoeken ontstaat een ingewikkelde, forse 

knoop ter plaatse van de galerij en worden de transparante hoeken van het glazen scherm optisch dichtgezet door 

de forse stalen kolommen. De commissie vraagt om het ontwerp hierop te herzien. Zij geeft daarbij als advies mee 

om te onderzoeken of het stalen frame meer naar binnen - tegen de lift aan en zoveel mogelijk los van de galerij en 

het glazen scherm - kan worden gepositioneerd. 

De consequenties voor het monument door het dakpaviljoen met luifel 500 mm op te vijzelen zijn nog niet 

inzichtelijk gemaakt. De commissie kan om deze reden nog niet reageren op het voorstel. Zij vraagt aan de 

architect om het voorstel en de afwegingen inzichtelijk te maken. De monumentwaarden dienen als vertrekpunt te 

worden genomen in deze zoektocht en niet praktische of technische bezwaren.  

 

Conclusie 

De commissie constateert dat er positieve stappen in het ontwerp zijn gezet maar dat in de aanvraag 

omgevingsvergunning op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 

monumentale waarde van het rijksmonument. De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde 

opmerkingen en vragen. Vooralsnog kan zij niet positief adviseren aan het bestuur op de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning.  
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6.3 Kralingseweg 466, Prins Alexander (1e behandeling)   

 

Omschrijving:  Nieuwbouw zorgcentrum   

Ontwerp / opdracht: Pierre Maas (Rothuizen Architecten)  

Dossier:  OLO 3402119 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van een zorgcentrum op een kavel grenzend aan het 

metrostation Schenkel. Het kavel maakt deel uit van een strook kantoorgebouwen, afgescheiden door water aan de 

ene en de metrobaan aan de andere zijde. De strook wordt omgrenst door gebieden met verschillende 

bouwtypologieën, waaronder een historisch lint, een stempel- en stroken wijk en verschillende latere 

bouwprojecten. De bestaande woning aan de Kralingseweg wordt gesloopt. Om het kavel beter bereikbaar te 

maken wordt aan de oostzijde een brug over het water voor de toegang van auto’s toegevoegd. Aan de zijde van 

het spoor wordt het bestaande water verder doorgetrokken tot aan het voetgangerspad vanaf het metrostation. 

 

Het voorstel voor het zorgcentrum betreft twee volumes die zijn opgetild vanaf het maaiveld en op de verdiepingen 

worden verbonden door verschillende buitenruimtes. Onder de opgetilde volumes bevindt zich een langgerekt 

volume met open programma aan de zijde van de metrobaan en de entrees en meer gesloten programma aan de 

zijde van de entreebrug. Het terrein wordt voor het grootste gedeelte opgevuld met parkeerplekken onder en naast 

het gebouw, met uitzondering van een open ruimte aan de noordwest zijde van het kavel. De opgetilde volumes 

worden opgebouwd uit horizontale stroken van staand metselwerk die rondom een golvende beweging maken. 

Tussen de banden wordt de gevel ingevuld met raamopeningen en grijze, houten delen. Het volume onder de 

opgetilde volumes is voorgesteld in schoon beton, met diverse raamopeningen rondom. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Projecten na 1985 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid.  

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 binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 
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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). 

- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie geeft aan dat een overtuigende inpassing in deze complexe situatie nog niet is gevonden. Het 

belangrijkste aspect hierbij is dat het gebouw wordt opgetild vanaf het maaiveld, waardoor een logische 

aanhechting van de begane grond aan de stad ontbreekt en er een onoverzichtelijke en onaangename situatie 

onder het gebouw kan ontstaan. Het gebouw creëert een afstand naar de Kralingseweg, terwijl juist op deze plek 

de mogelijkheid bestaat om het gebouw aan de omgeving te koppelen. Een brug over het water voor de toegang 

voor auto’s is goed voorstelbaar, echter is de wijze waarop de toegang voor fietsers en voetgangers vanaf de 

metro is vormgegeven niet overtuigend. Het voetgangerspad dat onder het gebouw door, langs de parkeerplekken 

is voorgesteld is geen heldere route die in de praktijk niet zal werken. Daarnaast vraagt de commissie aandacht 

voor de landschappelijke inpassing, met name voor de bestaande groene zones langs het water. 

Verschijningsvorm 

De commissie wijst op de criteria die vragen om een uitnodigend entreegebied en een passende openheid van de 

beganegrond aan de openbare ruimte. Doordat de entrees ver onder het gebouw zijn geschoven en alleen 

bereikbaar zijn langs donkere parkeerplekken wordt er niet voldaan aan deze criteria. Gevraagd wordt om de 

parkeerplekken, de entrees en het open en dichte programma op de begane grond op een overtuigendere wijze te 

organiseren. Hierbij worden de suggesties gedaan om te onderzoeken of de beganegrondgevel in hetzelfde vlak 

als de bovenliggende verdiepingen kan komen te liggen, en of er eventueel publiek programma kan worden 

toegevoegd en anders kan worden gesitueerd om een betere koppeling te maken met de Kralingseweg en het 

metrostation.  

Materiaal, kleur en detaillering 

Aangegeven wordt pas in te gaan op materiaalkeuze en de detaillering wanneer de ruimtelijke inpassing en de 

verschijningsvorm op een overtuigende wijze zijn aangepast. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.4 Zuiderparkweg, Charlois (5e behandeling)   

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Internationale Congres Centrum Ahoy 

Ontwerp / opdracht: David Hess (Kraaijvanger architects) – Heijmans B.V. 

Dossier:  OMV.16.12.00420 

 

Toetsingskader  

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor het Internationale Congres Centrum Ahoy, naar aanleidingen 

van de opmerkingen uit het verslag d.d. 7 februari 2018. Aangegeven wordt dat er is gekozen voor een duidelijk 

verschil in uitstraling tussen het entreegebouw en het achterliggende RTM Stage. Bij het entreegebouw zijn de 

ronde kolommen op het voorterrein aangepast naar vierkante kolommen. Voor het RTM Stage zijn de afmetingen 

van de verschillende volumes aangepast om tot een betere compositie te komen. De gevels worden voorgesteld in 

een schil van donkere sandwichpanelen, met een invulling van translucente polycarbonaat beplating met 

verschillende openingen. De ambitie is om de polycarbonaat gevels als verlichte vlakken vorm te geven, doordat 

het licht vanuit de gevelopeningen uitstraalt over de translucente vlakken. Aangegeven wordt dat dit in een later 

stadium met 1 op 1 mock-ups zal worden onderzocht.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie oordeelt positief over de aangepaste planopzet. Belangrijk is de duidelijke keuze om verschil aan te 

brengen in de vormgeving van het entreegebouw en de achterliggende RTM Stage. Daarnaast is de aangepaste 

volume-opbouw van de RTM Stage overtuigender. Met betrekking tot de verdere uitwerking van het gebouw 

worden echter nog drie aspecten genoemd die nog niet passend zijn binnen de geldende criteria: 

1. De kolommen aan het plein zijn uit verhouding met betrekking tot het bovenliggende volume. De criteria 

vragen om een gevelontwerp die consequent en goed van verhouding is, en om een uitnodigend en kwalitatief 

hoogwaardig vormgegeven entreegebied. In een eerder ontwerp waren een aantal forse hoekige kolommen 

met bijbehorende verlichting en inrichting getoond die een genereuzer entreegebied vorm geven en 

passender zijn bij de schaal van het gebouw. Gevraagd wordt om een betere verhouding tussen de kolommen 

en het volume terug te brengen. 

2. De diktes van de randen rondom de translucente vlakken van het RTM Stage zijn nog niet in verhouding tot de 

grote schaal van het gebouw. Gevraagd wordt om deze randen forser vorm te geven, bijvoorbeeld door het 

translucente vlak dieper in de gevel te leggen. 

3. De wijze waarop de translucente vlakken in de RTM Stage zijn gedetailleerd geven nog niet de overtuiging dat 

de getoonde ambitie van het creëren van de lichtgevende vlakken wordt waargemaakt. De criteria vragen om 

een detaillering die de verschijningsvorm op samenhangende wijze ondersteunt. Het is nog onduidelijk welke 

en op welke wijze de verschillende vlakken op zullen lichten. Daarnaast vraagt de commissie zich af of het 

polycarbonaat materiaal robuust genoeg is en of er voldoende rekening wordt gehouden met vervuiling en 

veroudering van het materiaal. Gevraagd wordt om dit verder te onderzoeken en uit te werken met 

overtuigende materiaalreferenties. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nu nog deels strijdig is met de criteria. Het advies aan 

het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde 

opmerkingen. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de definitieve aanvraag 

omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 

 

 


