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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 4 APRIL 2018 
 

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

 

AANWEZIG 

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

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

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

 

 

PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Kruiskade 79, Centrum (3e behandeling) (rijksmonument)  14:30 

 Omschrijving:  Cityhouse Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

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

 Dossier:   OMV.17.10.00196 

 

6.2  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (2e behandeling) (rijksmonument) 14:50 

 Omschrijving:  Transformatie HAKA-gebouw  

 Ontwerp / opdracht: Miet Vanderbeke (Wessel de Jonge Architecten) / dudok GROEP  

 Dossier:   OLO 3258399  (conceptaanvraag) 

 

6.3  Prins Alexanderplein, Prins Alexander (2e  behandeling) 15:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw fietsenstalling naast station Alexander  

 Ontwerp / opdracht: Marc Verheijen 

 Dossier:   OLO 3439475 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (10 min) 

 

6.4  Laan op Zuid - Remisehof, Feijenoord (2e behandeling 15:50 

 Omschrijving:  Remisehof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

 Ontwerp / opdracht: Dik Houben (Powerhouse Company) 

 Dossier:   OLO 3326689 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Laan op Zuid - Machinistenhof, Feijenoord (1e behandeling) 16:10 

 Omschrijving:  Machinistenhof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

 Ontwerp / opdracht: Bart Spee (Spee architecten) - Leyten Bouwplanontwikkeling 

 Dossier:   OLO 3394341 (conceptaanvraag) 

 

6.6  Nassaukade 3, Feijenoord (1e behandeling)  16:30 

 Omschrijving:  Aanpassing dak Unilever gebouw 

 Ontwerp / opdracht: Johan de Wachter (JDWA) 

 Dossier:   OLO 3517365 (conceptaanvraag) 

 

6.7  Zuiderparkweg 211, Charlois (1e behandeling)  16:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Hart van Zuid 

 Ontwerp / opdracht: Wilfret Schutte (Inbo) 

 Dossier:   OLO 3514941 (conceptaanvraag) 
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6.1 Kruiskade 79, Centrum (3e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Toevoeging lift, vluchttrappenhuis en entreewijziging 

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

Dossier:  OMV.17.10.00196 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste en verder uitgewerkte 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 voorgaande bespreking in de commissievergadering van 21 maart heeft de architect de 

onderdelen die vragen en opmerkingen opriepen bij de commissie, verder uitgewerkt en aangepast. Dit betrof de 

liftschacht en het opvijzelen van het dakpaviljoen. De overige onderdelen uit de aanvraag zijn eerder al op 

hoofdlijnen akkoord bevonden door de commissie.   

Liftschacht:  

De detaillering van de liftschacht is aangepast. De constructie is zo ver mogelijk naar binnen geplaatst, tegen de lift 

aan, om zo de transparantie van het glazen scherm te behouden.  

Opvijzelen dakpaviljoen: 

Uit de voorgaande bespreking bleek dat voorgesteld werd om het dakpaviljoen op te vijzelen in verband met 

technische eisen voor wat betreft de nieuwe lift die extra hoogte nodig heeft. Het was toen niet duidelijk wat dit 

betekende voor het monument en of dit vanuit het monument gezien de beste oplossing is. De commissie heeft 

gevraagd de zoektocht inzichtelijk te maken en het monument hierbij als vertrekpunt te nemen.  

Naar aanleiding hiervan zijn drie opties uitgewerkt:  

1. Bij de eerste optie wordt een sparing in de luifel gemaakt waardoor de lift aan de bovenzijde ruimte krijgt. 

Op de luifel wordt een glazen dak (pet) voorgesteld.  

2. In deze optie gaat alleen de luifel van de lift omhoog. De dakopbouw blijft ongewijzigd. 

3. Bij optie drie gaan zowel de luifel en dakopbouw als geheel 800 mm omhoog. De betonnen dakrand en 

luifel worden opgevijzeld. De betonnen borstwering blijft behouden, de schoorstenen worden opgemetseld 

en de stalen kozijnen worden vervangen door nieuwe, hogere stalen kozijnen. Om het horizontale karakter 

van het dakpaviljoen te behouden wordt in optie 3b voorgesteld om de nieuwe kozijnen een horizontale 

onderverdeling te geven.  

Optie 3b heeft de voorkeur van de architect en aanvrager.  

  

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.  
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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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- 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 bedankt de architect voor de heldere uitleg en uitwerking van de liftdetaillering en de drie 

uitgewerkte opties voor de omgang met het dakpaviljoen. Vanuit de monumentwaarden gezien, acht de commissie 

voor het dakpaviljoen optie 3b, voorkeursmodel van architect en aanvrager, het meest voorstelbaar.  

Voor wat betreft de aansluiting van de lift geeft de commissie aan dat de karakteristieke doorlopende betonband 

aan de onderzijde van de galerij behouden moet worden om het doorlopende karakter niet aan te tasten. In het 

voorstel is de rand boven de lift verwijderd. De architect heeft tijdens de vergadering toegezegd dit onderdeel aan 

te passen in het voorstel. 

 

Conclusie  

De commissie kan zich vinden in de hoofdprincipes van het plan. Het plan dient op de verschillende onderdelen 

gecompleteerd te worden. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve 

uitwerking van de diverse onderdelen van de aanvraag omgevingsvergunning. Vooralsnog kan zij nog niet positief 

adviseren op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 
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6.2  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (2e behandeling) (rijksmonument)  

Omschrijving:  Transformatie HAKA-gebouw 

Ontwerp / opdracht: Miet Vanderbeke (Wessel de Jonge Architecten) / dudok GROEP 

Dossier:  OLO 3258399 

 

Toetsingskader  

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

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

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

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

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de voorgaande bespreking van het plan in de commissievergadering van 7 februari is het plan 

op een aantal onderdelen aangepast. Een nieuw onderdeel dat in de presentatie wordt meegenomen is het 

vraagstuk omtrent de paternosterlift. Tijdens de presentatie gaat de architect in op de volgende onderdelen: 

1. Dakopbouwen: De vormgeving van beide dakopbouwen is gewijzigd. Voorgesteld wordt om met het 

ontwerp van de dakopbouw op het kantoordeel aan te sluiten op het monolitische karakter van het gebouw. 

De dakopbouw volgt de gevellijn waardoor het monolitische karakter niet wordt aangetast. De dakopbouw 

wordt volledig in glas (met frit) voorgesteld. Door toepassing van een frit voor zowel de bandramen als de 

dakopbouw wordt getracht om de kleur van het glas en de lichte gevel zo dicht mogelijk bij elkaar te 

brengen.  

2. Paternosterlift: Aan de hand van vijf studies is onderzocht waar met zo min mogelijk aantasting van het 

monument een nieuwe lift in het kantoordeel kan worden gesitueerd. De paternosterlift is nog geheel intact 

maar mag niet meer gebruikt worden. Om de lift weer bruikbaar te maken moeten zeer ingrijpende 

beveiligingsmaatregelen getroffen worden die de lift in grote mate zullen aantasten. Voorgesteld wordt om 

het front van de paternosterlift te behouden en achter het front een nieuwe lift te plaatsen. Voorgesteld 

wordt om de cabines als meubelstuk te gebruiken. 

3. Entree: Voorgesteld wordt om de onderdoorgang weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau 

(maaiveld). De vloeren van de receptie en lobby zullen tevens omlaag gaan. Vanuit deze ruimtes wordt 

met nieuwe trappen aangesloten op het hogere niveau. Wel worden in beide gevels doorbraken 

voorgesteld om een ruimere entree naar de lobby en receptie te verkrijgen.  

4. Achterterrein: De inrichting van het achterterrein is op verschillende punten aangepast:  

- Het parkeerterrein wordt 750 mm lager gesitueerd, hierdoor kan de oorspronkelijke kademuur weer in 

het zicht gebracht worden. De staat van de kademuur moet nog nader onderzocht worden.  

- Het terras is verplaatst naar het maaiveldniveau, waardoor het oorspronkelijke laadperron afleesbaar 

blijft.  

- De achtergevel blijft ter plaatse van het souterrain intact. Het eerdere voorstel is komen te vervallen. 

Om daglichttoetreding in het souterrain te krijgen wordt gedacht aan een vide. Het voorstel hiervoor is 

nog niet uitgewerkt.  

- De bestrating van de buitenruimte loopt door in de onderdoorgang.  

- Bij de nadere inrichting van het terrein zal een landschapsarchitect worden betrokken. 

5.  Toevoegen gevelopeningen en ophogen van de vloeren: Het voorstel voor de bandramen is ongewijzigd 

gebleven. Echter is de verhoging van de vloer teruggebracht van 350 mm naar 250 mm. Alleen de vloeren 

in het kantoorgedeelte zullen worden opgehoogd. De vloeren van de trappenhuizen en aangrenzende 

ruimten worden niet verhoogd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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. 

 

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

nabespreking 

De commissie bedankt de architect voor de heldere uitleg van het aangepaste plan naar aanleiding van de eerder 

gemaakte opmerkingen van de commissie. Om de reactie van de commissie volledig te houden, wordt hieronder 

verwezen naar het deel van het eerdere verslag van de commissie dat van kracht blijft:  

“De commissie complimenteert de architect voor de zorgvuldige manier waarop dit markante gebouw langs de 

Vierambachtsstraat weer bruikbaar wordt gemaakt voor de toekomst. Zij constateert dat ingrepen als extra 

bandramen in het voormalige fabrieksgedeelte en het aanbrengen van installaties met respect voor de bestaande 

kwaliteiten worden gedaan. Het aan de buitenzijde isoleren van het gebouw lijkt hier een juiste keuze. Wel dient 

veel aandacht uit te gaan naar het eindbeeld en de te maken aansluitingen. Zowel voor de bandramen als de 

gevelbehandeling gelden een hoge bewijslast en wil de commissie meegenomen worden in de onderzoeken die 

nog volgen en de te maken proefopstellingen. Met betrekking tot de uitwerking van de verhoogde vloer vraagt de 

commissie om specifieke aandacht voor de grootte van het verhoogde vlak in relatie tot de hoogtebeleving van de 

ruimte en de aansluitingen met gevels, binnenmuren en doorgangen. 

Het openzetten van de laaddeuren met daarachter een glazen pui wordt gezien als een passende ingreep om het 

gebouw te openen naar de straat zonder de uitstraling van het gebouw aan te tasten.” 

 

Voor wat betreft de aangepaste onderdelen reageert de commissie als volgt: 

1. Dakopbouwen: De manier waarop de dakopbouwen nu worden voorgesteld acht de commissie als principe 

voorstelbaar. Het monolitische karakter van het gebouw en het onderscheid tussen het kantoordeel en het 

fabrieksdeel lijken hiermee voldoende in stand te blijven. Wel geldt hier, net als bij het voorstel van de 

bandramen, een hoge bewijslast. Het getoonde beeld dient in de nadere uitwerking waargemaakt te 

worden, verfijnde detaillering en het juiste glastype zijn hierbij van wezenlijk belang. De commissie vraagt 

daarnaast ook nadrukkelijk aandacht voor de functie in relatie tot het open en transparante karakter van de 

dakopbouw, die een grote rol speelt in de overtuigingskracht van het ontwerp. Ook het nachtbeeld is hierbij 

van belang. 

2. Paternosterlift: De commissie geeft aan dat voor dit unieke onderdeel van het rijksmonument, behoud 

voorop staat. In Nederland zijn nog slecht zeven paternosterliften aanwezig. Zij kan daarom niet 

instemmen met het voorstel tot het verwijderen van de cabines en het plaatsen van een nieuwe lift op de 



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 

 

 
6 

 

plek van de paternosterlift. De commissie vraagt nader te onderzoeken of een lift, naast de drie nieuwe 

liften ter plaatse van de silo, nu wel echt noodzakelijk is. 

3. Entree: De commissie reageert positief op het voorstel voor de aanpak van de entree waarmee de 

oorspronkelijke situatie gedeeltelijk wordt teruggebracht. Wel vraagt zij hierbij om te onderzoeken of het 

mogelijk is om nog een stap verder in te gaan in deze aanpak door de puien weg te laten en het 

oorspronkelijke beeld geheel terug te brengen. Verder wordt aandacht gevraagd voor het oorspronkelijke 

tegelwerk ter plaatse van de geplande doorbraken. De tegels dienen zorgvuldig gedemonteerd te worden, 

zodat deze bewaard kunnen blijven of gebruikt kunnen worden voor herstelwerkzaamheden. 

4. Achterterrein: Het aangepaste schetsontwerp voor de inrichting van het achterterrein overtuigt de 

commissie qua hoofdopzet. Zij geeft aan benieuwd te zijn naar de nadere uitwerking en het ontwerp van de 

landschapsarchitect.  

Als alternatief voor de eerder voorgestelde verlaging van het maaiveld en toevoeging van raamopeningen 

in het souterrain wordt in het gebouw een vide voorgesteld in de begane grondvloer. De commissie 

reageert hier terughoudend op omdat het voorstel nog niet is uitgewerkt en eerst meer zicht op het 

totaalplan nodig is.  

5. Toevoegen gevelopeningen en ophogen van de vloeren: De aanpassing is het voorstel wordt positief 

ontvangen. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen in het conceptontwerp en vraagt aandacht voor de 

bovengenoemde opmerkingen en vragen. Echter bestaat het plan nu nog uit een optelsom van verschillende 

deeloplossingen. Om het totaalplan goed te kunnen beoordelen vraagt de commissie om een heldere 

restauratievisie over de omgang met het rijksmonument. Pas als het totaalplan is uitgewerkt aan de hand van deze 

restauratievisie, kan worden bepaald of de monumentwaarden van dit bijzondere rijksmonument voldoende worden 

gerespecteerd. Op de beoordeling van het totaalplan, de nadere uitwerking en de nu nog niet getoonde/besproken 

onderdelen geldt dan ook een voorbehoud. De commissie ziet de architect graag terug wanneer het geheel 

compleet is en als aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. 
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6.3  Prins Alexanderplein, Prins Alexander (2e behandeling)  

Omschrijving:  Nieuwbouw fietsenstalling naast station Alexander 

Ontwerp / opdracht: Marc Verheijen 

Dossier:  OLO 3439475 (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 

Naar aanleiding van de voorgaande bespreking van het plan voor de fietsenstalling in de commissievergadering 

van 21 februari jl. is het plan op een aantal punten aangepast. De architect heeft het plan de vorige keer niet 

kunnen toelichten maar doet dat nu alsnog en neemt hierin de voorgestelde wijzigingen mee. In hoofdopzet is de 

fietsenstalling ongewijzigd gebleven. Wel is getracht om meer aansluiting en samenhang met het nieuwe 

stationsgebouw te zoeken. Voorgesteld wordt om de horizontale banden uit de gevel van het stationsgebouw door 

te trekken in de gevel van de fietsenstalling. Ook wordt meer samenhang gezocht d.m.v. de zesde gevel (het 

plafond). Het roodbruine plafond van het stationsgebouw komt terug in de tunnel en de fietsenstalling en bindt de 

drie onderdelen als het ware samen. De balustrade van de verbindingsbrug wordt voorgesteld in glas.  

 

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.  

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.  

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen in het ontwerp. Het voorstel om meer samenhang te 

zoeken tussen het stationsgebouw en de fietsenstalling en hierbij ook de tunnel mee te nemen, wordt zeer 

gewaardeerd. Echter heeft de commissie nog wel een aantal opmerkingen die zij graag verwerkt ziet in het 

definitieve plan.  

Ruimtelijke inpassing 

De commissie vraagt aandacht voor de parkeeroplossing van de scooters en bakfietsen. De getoonde oplossing 

overtuigt de commissie nog niet, zij vraagt om dit onderdeel mee te nemen in het inrichtingsplan.  

Verschijningsvorm én Materiaal, kleur en detaillering  

Alhoewel de commissie positief reageert op het streven tot het verkrijgen van meer samenhang tussen de 

gebouwen meent zij wel dat er nu nog te veel verschillende materialen worden toegepast. Op het doorzetten van 

de horizontale banden en het plafond wordt positief gereageerd. Echter pleit de commissie ervoor om hetzelfde te 

doen in de gevel door glas toe te passen in plaats van roosters. Pas dan worden de twee gebouwen een geheel en 

ontstaat voldoende samenhang. Verder adviseert de commissie om de hoofdvorm en aansluiting op het 

stationsgebouw zo eenvoudig en simpel mogelijk te houden (zoals in het voorgaande ontwerp). De commissie 

vraagt nogmaals aandacht voor de perronzijde die nog niet is getoond. Zij vraagt ook hier om een heldere en 

zorgvuldige aansluiting. 

De commissie kan zich vinden in het voorstel om het basement van de fietsenstalling aan te laten sluiten op het 

omliggende openbare gebied door het basement uit te voeren in de Rotterdamse Stijl. Wel wordt nadere 

ontwerpaandacht gevraagd voor de trap. Daarnaast vraagt de commissie of in het ontwerp van het basement en 

de trap ook de tunnelwand meegenomen kan worden.  

De commissie spreekt nogmaals haar twijfels uit over de toepassing van roostervloeren, met name vanwege 

praktische bezwaren.  

 

Conclusie 

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

graag terug wanneer het geheel compleet is en als aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Op een 

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

afgegeven kunnen worden.  
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6.4  Laan op Zuid – Remisehof, Feijenoord (2e behandeling) 

 

Omschrijving:  Remisehof - Nieuwbouw woningen Parkstad 

Ontwerp / opdracht: Dik Houben (Powerhouse Company) 

Dossier:  OLO 3326689 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Van Oort trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie vanwege eerdere 

betrokkenheid bij de planvorming. Ook commissielid Ruitenbeek trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, 

terug uit de commissie vanwege zijn rol als supervisor voor dit gebied. 

 

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 

Naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 7 maart 2018 presenteert de architect een aangepast voorstel. 

Aangegeven wordt dat er is gekozen voor een duidelijke verdeling in eenheden van een aantal panden. Hiervoor 

zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd, die met name tot uitdrukking komen aan de Laan op Zuid: 

- Grotere variatie in aantal panden per eenheid. 

- Verspringing van het grid in de gevel. 

- Repetitie van de gevelopening is per pand binnen de eenheid gelijk. 

- Grotere variatie in de kalfhoogtes van de kozijnen tussen de verschillende eenheden, met toevoeging van een 

aantal franse balkons. 

- Grotere variatie in de diepte van de gevelvlakken en neggematen tussen de verschillende eenheden. 

- Toevoeging van een oranjekleurig metselwerk. 

- Twee typen kleuren van de kozijnen die per eenheid gelijk zijn. 

- Grotere variatie in metselwerkverbanden tussen de verschillende eenheden. 

Daarnaast zijn de beganegrondgevels ter plaatse van de appartementen aangepast. De bergingen binnen zijn op 

andere wijze georganiseerd waardoor er meer gevelopeningen ter plaatse van de gangen gemaakt kunnen 

worden. Daarnaast zijn de entreedeuren naar de bergingen voorzien van bredere zijlichten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Projecten na 1985 (Blok K1) & Niet-planmatige uitbreidingen (Blok H) 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante vaste criteria (Blok K1 & H) 

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 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

 

Relevante aanvullende criteria Projecten na 1985 (Blok K1) 

Verschijningsvorm 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

 

Relevante aanvullende criteria Niet-planmatige uitbreidingen (Blok H) 

Ruimtelijke inpassing  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

Verschijningsvorm 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- 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. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de eerder gemaakte opmerkingen op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste ontwerp. Door de gekozen aanpassingen aan de gevel ontstaat er een duidelijke verdeling tussen de 

verschillende eenheden van een aantal panden. De commissie is echter wel van mening dat door het toevoegen 

van het afwijkende, oranjekleurige metselwerk het bouwblok te ver uit elkaar valt. Met betrekking tot de 

opengewerkte beganegrondgevels ter plaatse van de appartementen geeft de commissie het aandachtspunt mee 

dat de afwerking van de binnenwanden en de verlichting van de bergingsgangen van groot belang zijn voor de 

beleving van het gebouw vanaf de straat. De wijze waarop de entree en de postkasten zijn georganiseerd is nog 

niet overtuigend. De situering van de entree ter plaatse van de afgeschuinde hoek van het bouwblok zou hier een 

passendere keuze kunnen zijn. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. Zij vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de 

beoordeling van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie 

worden voorgelegd. 
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6.5  Laan op Zuid - Machinistenhof, Feijenoord (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Machinistenhof: Nieuwbouw woningen Parkstad 

Ontwerp / opdracht: Bart Spee (Spee architecten) - Leyten Bouwplanontwikkeling 

Dossier:  OLO 3394341 (conceptaanvraag) 

 

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

rol als supervisor voor dit gebied. 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een gesloten bouwblok, als onderdeel van de 

gebiedsontwikkeling Parkstad. Het woongebouw is gesitueerd aan de Laan op Zuid, grenzend aan een bestaand 

schoolgebouw en het Spoorweghavenpark. Het bouwblok is opgebouwd uit verschillende bouwdelen, die onderling 

van elkaar verschillen in maatvoering en gevelafwerking. Het parkeren is binnen het bouwblok opgelost. Aan de 

Laan op Zuid worden twee bouwdelen met vier- en vijf-laagse grondgebonden woningen en een zeven-laags 

appartementenblok met een atelierruimte op de beganegrond voorgesteld. De grondgebonden woningen zijn 

opgetild vanaf het maaiveld en bereikbaar door middel van een bordes. De woningen op de hoek zijn voorgesteld 

in donker metselwerk met een verticale gevelindeling. De woningen in het midden zijn voorgesteld in licht 

metselwerk en voorzien van verdiepte gevelopeningen met afgeschuinde kaders. Het apparteblok bestaat uit bruin 

metselwerk en is voorzien van uitkragende balkons met rondom metselwerk banden, die in een zigzag patroon 

over de gevel zijn geplaatst. De overige bouwdelen bestaan uit drie-laagse grondgebonden woningen. De gevels 

hebben een vlakverdeling met vlak en verbijzonderd metselwerk, waarbij ieder pand de inverse van het 

naastgelegen pand is. Per bouwdeel wordt een ander kleur en ander type verbijzonderd metselwerk toegepast. De 

verschillende bouwdelen worden gekoppeld door middel van tuinmuren in opengewerkt metselwerk. 

 

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. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

- 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 opzet van grootschalige bouwblokken aan de Laan op Zuid en de achterliggende lagere blokken sluit goed aan 

bij de schaal van de gebiedsontwikkeling en de overige bebouwing aan de Laan op Zuid. Daarnaast is de situering 

van de parkeerplaatsen aan de binnenzijde van het bouwblok een passende oplossing.  

Verschijningsvorm 

In verband met de grote schaal van het bouwblok kan worden ingestemd met de keuze om deze te verdelen in 

verschillende eenheden van een aantal panden. Dit concept zou echter nog consequenter doorgezet kunnen 

worden in de bordessen van de grondgebonden woningen aan de Laan op Zuid, door deze in materiaalkeuze en 

hoogte meer van elkaar te laten verschillen. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor een passende openheid 

van de beganegrondgevel aan de openbare ruimte. De gevel tegenover de basisschool heeft op dit moment een 

zeer gesloten karakter.  

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie geeft aan dat de gevels op dit moment nog schetsmatig zijn uitgewerkt, en twijfelt of de getoonde 

beelden in een nadere uitwerking waargemaakt kunnen worden. Dit heeft met name betrekking op de detaillering 

van de uitkragende balkons van het appartementenblok, de grote glaspanelen en vouwpuien en de dakranddetails. 

Daarnaast is de keuze van het donkerbruine baksteen erg somber in relatie tot de bestaande gevels in het gebied.  

 

Conclusie 

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

genoemde punten. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve 

aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.6  Nassaukade 3, Feijenoord (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Aanpassing dak Unilever gebouw 

Ontwerp / opdracht: Johan de Wachter (JDWA) 

Dossier:  OLO 3517365 (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 interne en externe verbouwing van een aantal bouwdelen van het 

Unilever-complex. Het bouwdeel dat onderdeel uitmaakt van de welstandstoetsing bestaat uit een laat 18e-eeuws 

bedrijfsgebouw, waarboven later een modern, zwevend volume is geplaatst. Het gebouw bestaat uit een villa, 

opgebouwd uit drie lagen en een kap, en een naastliggend deel van twee lagen met een dubbele kap. De architect 

geeft aan dat verschillende onderdelen aan de buitenzijde worden gerenoveerd, waarbij een later toegevoegde 

buitentrap en een gemetselde schoorsteen aan de achterzijde worden gesloopt. De meest zichtbare wijzigingen 

van de verbouwing worden in de dubbele kap voorgesteld. Aan de voorzijde, grenzend aan het water, wordt het 

gehele onderste deel van de kap vervangen door glas, door middel van een horizontale band over de volle 

breedte. In het midden, tussen de twee kappen in, worden twee daklichten geplaatst. De achterzijde van de kap 

wordt voorzien van twee forse dakkapellen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  

Verschijningsvorm 

- 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.  

- 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. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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. 

- 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 
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De commissie geeft aan dat het openwerken van de kap voorstelbaar is en dat het voorstel in principe passend is 

binnen de geldende welstandscriteria. De commissie wijst op de bijzondere plek die het fraaie, monumentwaardige 

gebouw in combinatie met het bovenliggende, zwevende volume inneemt in de stad. De locatie is zeer zichtbaar 

en geldt als icoon voor ondernemend Rotterdam. De commissie is van mening dat de horizontale opening in de 

kap afbreuk doet aan de bijzondere gelaagdheid van het historische gebouw en het moderne, zwevende volume. 

De commissie vraagt de architect naar de mogelijkheid om te onderzoeken of hier een sterker sprekende oplossing 

mogelijk is. Hierbij wordt de suggestie gedaan om het aanzicht van de kap als één geheel intact te laten, 

bijvoorbeeld door de voorzijde volledig in glas uit te voeren. Daarnaast wordt gevraagd of de schaal van de 

dakkapellen aan de achterzijde kan worden verkleind, zodat deze passender zijn bij de schaal van het historische 

gebouw. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag. Echter, door de bijzondere 

ligging en kwaliteit van de bestaande bebouwing vraagt de commissie de architect om het ontwerp te 

heroverwegen. Zij ziet de architect graag terug in de eerstvolgende vergadering, met een aangepast plan voor de 

genoemde onderdelen. 
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6.7  Zuiderparkweg 211, Charlois (1e behandeling)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Hart van Zuid 

Ontwerp / opdracht: Wilfret Schutte (Inbo) 

Dossier:  OLO 3514941 (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 twee bouwblokken met grondgebonden woningen in het 

Zuiderpark, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. De locatie bevindt zich aan de noordkant van 

het park, waar op dit moment een tennisbaan is gevestigd. Het voorstel bestaat uit twee gesloten bouwblokken, 

waarbij parkeren binnen de bouwblokken is opgelost. De woningen worden ontsloten door een voetgangerspad 

rondom de blokken. Tussen dit pad en de woningen worden verschillende overgangszones toegevoegd, voorzien 

van verhoogde stoepen en pergola’s. De gevels zijn uitgewerkt in bruin metselwerk met een lichtere plint. Aan de 

zijde van de Zuiderparkweg zijn de woningen hoger, en is de plint uitgevoerd met donkere vlakken metselwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Bijzonder (Zuiderpark) 

 

Welstandscriteria Stedelijke groengebieden - Zuiderpark 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven aan de parkranden mogen het park niet domineren. 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie ten opzichte van de aanwezige hoofdzichtlijnen.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van de verschillende onderdelen van het Zuiderpark 

(bijvoorbeeld het Avontureneiland, de Promenade of het Eilandenrijk).  

- 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. 

- 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.  

- 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. 

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van 

de locatie in het park en op de beoogde familie van inrichtingselementen. 

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven.  

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 de sfeer en uitstraling van de locatie en op die van het park 

als geheel.  
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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. 

- Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) 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 geeft aan dat het voorstel wordt gepresenteerd als een onafhankelijke ontwikkeling, terwijl deze 

onderdeel is van een grootschalige gebiedsontwikkeling. De welstandscriteria die op dit moment gelden voor de 

locatie zijn niet toereikend om het plan te beoordelen. Bij een ontwikkeling van deze schaal binnen een stedelijk 

groengebied is een aangepaste set criteria benodigd. De commissie vraagt de architect om samen met de 

ontwikkelende partij contact op te nemen met de afdeling stedenbouw van de gemeente Rotterdam, om 

gezamenlijk een kader te scheppen waarbinnen het voorstel getoetst kan worden. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de aanvrager 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.  

 

 




