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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 18 APRIL 2018 
 

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

 

AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen (tot 14:30 uur), Molenaar, Ruitenbeek, Van Oort 

Secretariaat: Pronk, Van den Berg (verslag), Van der Klauw (verslag), De Bruijn (gedeeltelijk) 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Stadionweg 37, IJsselmonde (1e behandeling) (20 min) 14:30 

 Omschrijving:  Ledscherm op bestaande reclamezuil 

 Ontwerp / opdracht: Ad Schreijenberg (Jurist / bezwaarzaak) 

 Dossier:   OMV.17.07.00133 

 

6.2  Jan Evertsenplaats, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (20 min)  14:50 

 Omschrijving:  Wijzigen en restaureren entrees  

Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar & Co)  

Dossier:   OLO 3554433 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Glashaven 6-12, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:10 

 Omschrijving:  Dakopbouw  

 Ontwerp / opdracht: Robert Platje (Mei Architecten) 

 Dossier:   OLO 3445489 (conceptaanvraag) 

 

6.4  Kratonkade, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Lloydpier blok C - Eden District 

 Ontwerp / opdracht: Floor Arons (Arons en Gelauff) en Nina Aalbers (Architectuur Maken) 

 Dossier:   OLO 3608519 

 

6.5 Leuvehaven 56, Centrum (2e behandeling) (20 min) 16:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw paviljoen 

 Ontwerp / opdracht: Erik Moederscheim (Moederscheim Moonen) 

 Dossier:   OLO 3006773 (conceptaanvraag) 

 

6.6  Nassaukade 3, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:20 

 Omschrijving:  Aanpassing dak Unilever gebouw 

 Ontwerp / opdracht: Johan de Wachter (JWDA) 

 Dossier:   OLO 3517365 (conceptaanvraag) 

 

6.7  Westblaak 69-81, Centrum (1e behandeling) (20 min) 16:40 

 Omschrijving:  Dakopbouw en gevelwijziging 

 Ontwerp / opdracht: Nico Brouwer (01-10 Architecten) 

 Dossier:   OLO 3545407 (conceptaanvraag) 

 

6.8  Nassauhaven, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 17:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw drijvende woningen 

 Ontwerp / opdracht: Pieter Figdor (Public Domain Architecten) 

 Dossier:   OMV.18.01.00293 
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6.1  Stadionweg 37, IJsselmonde (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  Ledscherm op bestaande reclamezuil 

Ontwerp / opdracht: Ad Schreijenberg (Jurist / bezwaarzaak) 

Dossier:  OMV.17.07.00133 

 

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  

Vorig jaar is het pand aan de Stadionweg 37 verbouwd voor een vestiging van de badkamerwinkel.  In overleg met 

het secretariaat zijn afspraken gemaakt over de gevelreclames. In een aparte aanvraag is het voorstel gedaan om 

een bestaande reclamemast op het dak van het pand te voorzien van 2 LED reclame-schermen, elk 5,76 x 4,08 

meter groot. Op deze aanvraag is een negatief welstandsadvies gegeven. Aanvrager is hiertegen in bezwaar 

gegaan en wil het plan alsnog met de commissie bespreken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam)  

Reclamegebied: Reclamezone  

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante welstandscriteria (LCD (LED) Schermen tegen de gevel en algemene criteria reclame)  

- Maximaal één per gebouw, alleen in reclamegebieden.  

- Maakt onderdeel uit van de gevelcompositie, past in de architectuur van het pand.  

- Schermen mogen niet boven de dakrand uitsteken.  

- Maatvoering acceptabele richtmaat is hoogte max. 2,9 m. en breedte max. 3,9 m. (vergelijkformaat groot 

billboard).  

- Vormgeving: materiaal en kleur afgestemd op het gebouw.  

- Algemeen: levert in constructie en beeld bijdrage aan het stadsbeeld.  

- Niet toegestaan op monumenten of in beschermde stadsgezichten.  

- Geen overmatige lichthinder veroorzakend.  

- Niet hinderlijk  voor het verkeer.  

- Een reclame moet in principe een rechtstreeks functioneel verband hebben met de activiteiten die in het pand 

of op het perceel plaatsvinden  

 

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

en de nabespreking  

De commissie bedankt de architect voor de toelichting en complimenteert de aanvrager met de wijze waarop het 

pand is gerenoveerd, dit draagt zeker bij aan de verbetering van de kwaliteit van de Stadionweg.  

De commissie is van mening dat het beleid voor LED-schermen duidelijke criteria heeft en dat dit voorstel daar op 

een aantal punten van afwijkt. Plaatsing van twee grote schermen aan een kolom op het dak is niet toegestaan. 

Het is echter wel mogelijk om een scherm op de gevel te plaatsen mits goed ingepast.  

Het complex van Vervat, iets verder aan de Stadionweg is een ander geval, dit bestaat uit twee gebouwen met 

bedrijfsunits die gesitueerd zijn aan een binnenhof. De commissie heeft hier destijds positief op geadviseerd omdat 

de twee LED-schermen onderdeel zijn van de totale gevelcompositie en de poort naar de binnenhof vormen.  

 

Conclusie 

De commissie ziet geen reden om terug te komen op het negatieve advies dat in 2017 op deze aanvraag is 

gegeven. 
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6.2  Jan Evertsenplaats, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument)  

  

Omschrijving:  Wijzigen en restaureren entrees  

Ontwerp / opdracht: Willem-Jan Paijmans (Molenaar & Co)  

Dossier:  OLO 3554433 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Molenaar trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie omdat het plan 

afkomstig is van zijn bureau. 

 

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, l id 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 het voorlopig ontwerp voor de renovatie van de galerijflats aan de Jan Evertsenplaats, 

onderdeel uitmakend van het rijksmonument Lijnbaanensemble. Het is de bedoeling om de gebouwen (blok 1 aan 

de Van Ghentstraat en blok 2 aan de Aert van Nesstraat) te renoveren en groot onderhoud te plegen. Onderdeel 

hiervan is de aanpak en vernieuwing van het exterieur en het interieur van de entrees.  

Ook worden er wijzigingen voorgelegd ten aanzien van de eerder verleende vergunning uit 2014. Onder andere het 

aanbrengen van isolatieglas en ventilatieroosters in de originele balkonpuien aan de galerijzijde en de 

terugliggende balkonpuien aan de hofzijde. Tevens wordt bruut draadglas in de borstweringen vervangen door een 

E-draad glas. De kunststof puien van de woonverdiepingen van blok 2 aan de galerijzijde en hofzijde worden 

tevens vervangen. Aan de hofzijde worden alle kunststof kozijnen vervangen door aluminium (kleur wordt nader 

bepaald aan de hand van uit te voeren kleuronderzoek). De terugliggende balkonpuien worden opgewaardeerd. 

Hiervan worden de oorspronkelijke balkondeuren vervangen, conform oorspronkelijk beeld. 

Daarnaast wordt een principevraag aan de commissie voorgelegd ten aanzien van het plaatsen van een nieuwe lift 

in het schalmgat van de hoofdtrap in blok 2.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld 

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
- 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 

- Materiaal, k leur 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.  

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op de voorgenomen renovatie van de karakteristieke Lijnbaanflats. Echter heeft zij 

wel vragen en opmerkingen ten aanzien van het plan. Wat zij mist is een restauratievisie met een overkoepelende 

strategie als basis voor de ingrepen aan het rijksmonument. De verschillende ingrepen lijken nu steeds met een 

andere aanloop of insteek te worden gedaan: gehele reconstructie, gedeeltelijke reconstructie of een interpretatie 

van het oorspronkelijke ontwerp. Dit maakt dat het plan de commissie nog niet overtuigt voor wat betreft de 

voorstellen voor de entrees als de wijzigingen van de kozijnen. De commissie mist een heldere aanloop in het plan 

die ten grondslag ligt aan de keuzes voor de verschillende ontwerpvoorstellen en aanpak.  

 

Verder reageert de commissie nog op een aantal deelaspecten uit het plan:  

- Plaatsen nieuwe lift in schalmgat: De commissie acht de ingreep voorstelbaar maar wil eerst, voordat zij 

hier definitief in mee kan gaan, de gevolgen voor het monument helder hebben.  

- Kleuren jaren ’90: De commissie vraagt of de aanpak van het verwijderen van de verstorende jaren ’90 

laag in de trappenhuizen wordt doorgezet. Met name doelt zij hierbij op de blauwe elementen, waaronder 

de borstweringen.  

- Entree blok 1 (Jan Evertsenplaats): Op de voorstel om de entree grotendeels te reconstrueren, reageert 

de commissie positief. Wel geeft zij daarbij aan niet overtuigd te zijn van het voorstel de grote hal in 

tweeën te delen  en het meest zichtbare deel vanaf de binnenplaats voor de stalling van scootmobielen 

aan te wenden. De commissie vraagt om om de ruimtelijkheid van de hal verder te onderzoeken. 

- Vernieuwing kozijnen: De commissie is nog niet overtuigd voor wat betreft het voorstel voor de te 

vervangen kozijnen. Alhoewel zij zeer waardeert dat het oorspronkelijke beeld qua indeling wordt 

teruggebracht zou zij ook graag zien dat het profiel meer aansluit bij het oorspronkelijke.  

 

Conclusie 

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

volgende vergadering terug met een compleet plan, waarin bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt. Op een 

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

afgegeven kunnen worden.  
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6.3  Glashaven 6-12, Centrum (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Transformatie en dakopbouw 

Ontwerp / opdracht: Robert Platje (Mei Architecten) / Accresco Vastgoed 

Dossier:  OLO 3445489 (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 transformatie van het Bedrijfscomplex Glashaven / Wijnhaven tot 

woongebouw, met de toevoeging van een drie-laagse dakopbouw. De supermarkt op de begane grond maakt geen 

onderdeel uit van het plan. Het bedrijfscomplex is onderdeel van een zes-laags, naoorlogs bouwblok dat wordt 

gekenmerkt door langgerekte, horizontale venster- en borstweringstroken en een uitbouw aan de zijde van het 

expeditiehof. De dakopbouw wordt uitgevoerd met een aan de voorzijde in glas uitgevoerde incisielaag aan de 

onderzijde, die refereert aan de oorspronkelijke incisielaag aan de overhoekse gevel van het gebouw. De 

bovenliggende gevels worden uitgevoerd met een kader, ingevuld met glas en inpandige balkons. De gevelopbouw 

refereert op verschillende manieren naar de structuur van het bestaande gebouw. De materialisering is in 

aluminium plaatmateriaal, in vergelijkbare kleuren als het bestaande gebouw. Aangegeven wordt dat de entree en 

de later aangebrachte kunststof kozijnen worden vervangen, wat nog niet in tekening is uitgewerkt. Aan de 

achterzijde wordt de eerste laag van de bestaande aanbouw verwijderd, waarbij de drie bovenliggende 

verdiepingen van een meer terugliggende uitbouw worden voorzien. De bestaande gevelstructuur wordt naar 

boven doorgezet. Op verdiepingen van de dakopbouw worden aan beide kanten van de achtergevel voorzien van 

ruime balkons. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

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.  

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

stad als geheel. 

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. 

- 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, k leur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur 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. 
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- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie acht de toevoeging van de drie-laagse opbouw goed mogelijk. Door de keuze van de incisielaag 

blijft de Rotterdamse laag, die kenmerkend is voor de stedenbouwkundige opzet van het gebied, voldoende intact.  

Aangegeven wordt dat de ruimtelijke inpassing betreft de uitbouw aan de achterzijde, in relatie tot de ontwikkeling 

van het binnenhof,  moeilijk te beoordelen is. De effecten voor het binnenhof zijn niet in kaart is gebracht. De 

commissie doet de suggestie dit nogmaals met de afdeling stedenbouw te onderzoeken. Daarnaast geeft de 

commissie aan dat de ontwikkeling een mogelijke aanzet kan zijn tot meerdere op- en aanbouwen op het 

bouwblok, zodat er rekening gehouden dient te worden met eventuele aangrenzende ontwikkelingen in de 

toekomst. Dit geldt met name voor de situering van de balkons en de wijze waarop de kopgevels worden 

vormgegeven. 

Verschijningsvorm 

De commissie geeft aan dat het voorstel goed aansluit bij de welstandscriteria. Uitbreidingen in een eigenzinnige 

vormentaal zijn mogelijk, wel dient er verband te zijn met de architectuur in de omgeving. Doordat elementen uit de 

bestaande gevel zoals de horizontale gevelbanden, kolommen, metselwerkvlakken en kozijnverdelingen op een 

zichtbare wijze worden doorgezet in de opbouw blijft er voldoende verband met de bestaande architectuur. De 

aanpassingen van de entree en de vervanging van de kozijnen dienen nog verder te worden uitgewerkt om deze te 

kunnen beoordelen. 

Materiaal, k leur en detaillering 

Het toepassen van moderne, lichtere materialen is welstandshalve goed voorstelbaar, aangezien deze in 

kleurgebruik voldoende verband houden met de materialisering van het bestaande gebouw. In een verdere 

uitwerking van het plan dient sprake te zijn van een zorgvuldige en passende detaillering. Daarnaast doet de 

commissie de suggestie om te onderzoeken of de bestaande reclames van de supermarkt op de beganegrond in 

felheid en hoeveelheid kunnen worden teruggebracht, wat het aanzicht van het gehele bouwblok ten goede zou 

komen. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde vragen en opmerkingen. 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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6.4  Kratonkade, Delfshaven (1e behandeling) 

  

Omschrijving:  Lloydpier blok C - Eden District 

Ontwerp / opdracht: Floor Arons (Arons en Gelauff) en Nina Aalbers (Architectuur Maken) 

Dossier:  OLO 3608519 

 

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 architecten presenteren gezamenlijk het voorstel voor de nieuwbouw van een gesloten bouwblok, als onderdeel 

van de gebiedsontwikkeling op de Lloydpier. Beide architecten ontwerpen een deel aan de waterzijde en een deel 

aan de tussenstraat. De entrees bevinden zich op de vier hoeken, en zijn voorzien van ruime, aangrenzende 

fietsenbergingen. Parkeren voor auto’s wordt onder het bouwblok opgelost. De binnenzijde bestaat uit private 

tuinen en een grote publieke tuin met volwassen bomen, die door middel van een aantal passages toegankelijk is. 

De noordzijde van het blok bestaat uit een hogere wand aan de kade van vier bouwdelen, waarbij twee bouwdelen 

naar achter zijn geplaatst vanaf de rooilijn. Het gevelmateriaal varieert per bouwdeel in licht of donker metselwerk. 

Op het dak worden een aantal villa’s voorgesteld die in vorm en materialisering sterk afwijken van de blokken. 

Daarnaast wordt er tussen de villa’s op het dak een fors volume geplaatst ten behoeve van de installaties. Aan de 

zuidzijde wordt een lager blok aan de kade voorgesteld, bestaande uit drie bouwdelen die licht van elkaar 

verschillen. De tussenstraten bestaan uit lagere, grondgebonden woningen die terugliggend vanaf de rooilijn zijn 

geplaatst. De woningen hebben op de eerste verdiepingen een driehoekige erker, waardoor er een zicht op het 

water ontstaat. Een aantal woningen in de tussenstraten zijn aangewezen als vrije kavels. Het gehele blok wordt 

uitgevoerd in metselwerk van hergebruikt bouwafval, in combinatie met een metalen beplating. De daken worden 

afgewerkt met zonnepanelen in combinatie met verschillende patio’s en dakterrassen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

Relevante criteria Rivierenlocaties (Koepelnota) 

Relatie met de omgeving 

 Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar 

en van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin.  

 Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

 Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

 Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven.  

Bouwwerk op zichzelf 

 De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume.  

 De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

 De massawerk ing van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn.  

 Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel 

en tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

 De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn.  

 Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op 

het bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

 In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande.  

 Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen.  
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 Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

 Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werk ing van 

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die 

bij veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

 

Relevante aanvullende welstandscriteria Lloydpier 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur  

 Het totale bouwblok heeft een duidelijke hoofdvorm, waarbij de torens de hoeken aanduiden.  

 Het totale bouwblok is sculpturaal. 

 Sommige delen van het totale bouwblok zijn ruimtevormend, ze vormen samen één hof.  

 Door het verschil in wandhoogte krijgt het plan ruimtelijk diepte. 

 In het gehele plan zit een gelaagdheid. Op grote schaal is het één geheel, op de kleinere schaal blijkt de 

gevel uit verschillende delen te bestaan, met elk zijn eigen verhaal. Zo kent het plan op elke schaal zijn 

bijzonderheden en ritmering. 

De kadewand 

 Er is verschil tussen de noord en de zuidzijde van het plan. De gevel aan de zuidzijde is strak waar balkons 

als architectonische element als versiering zijn gebruikt, terwijl de noordgevel meer sculpturaal van 

karakter is. 

 De plint zorgt voor de continuïteit op maaiveld 

 De plint is levendig.  

 De plint biedt ruimte aan op straat gerichte functies. De plint is 4,5 meter hoog. 

 Incidenteel kan de plint gesloten zijn of opgetild, in langsrichting is minimaal 70% open. Een open gevel 

bestaat uit entrees en ramen van woningen/werkeenheden. Een dichte gevel bestaat uit toegangen van 

parkeren, stalling, entrees van bergingen. 

 Hoge kwaliteit van de entreegebieden. De overgang van privé naar openbaar is aan de kant van de kade 

scherp, bij de hoven kan de overgang veel zachter zijn. 

Parkeergarages 

 De parkeergarages zijn “onzichtbaar” opgenomen in of onder het gebouw. Op het maaiveld is de ingang 

van de garage niet zichtbaar, de hellingbaan zit in het gebouw.  

De eisen t.a.v. de gebouwen op zichzelf 

Kadegevel per bouwblok  

 De kadegevel is formeel. 

 De kadewand bestaat uit verschillende bouwblokken. 

 De expressie van de kade gevel is zwaar en stoer. 

 De grens van de bouwblokken ligt niet bij de straten. 

 Elk  bouwblok is een “parel”. Een “parel” is een bouwblok met een eigen individuele expressie met een 

hoogwaardig architectonische kwaliteit. 

 De totale kadewand is een parelsnoer en vormt op grote schaal een eenheid. 

 De totale gevel heeft een grote variatie in soort, maat en positionering gevelopeningen.  

 De verschillende bouwblokken staan hard tegen elkaar aan. 

 Verwijzing naar de bestaande havenarchitectuurbeelden. 

 Balkons zijn niet toegestaan in de plint, tot 7 meter boven maaiveld 

Hofgevel 

 De hofgevel is informeel. 

 Het karakter van de gebouwen is zacht vriendelijk en open. 

 De totale onderbouw van het hof is continue van karkater. De gevels creëren een samenhang. De 

onderbouw is zo hoog als het laagste bouwdeel.  

 Balkons zijn toegestaan. 

Kopgevels 

 De kopgevels, bij de straten, zijn doorsnijdingen van het blok. 

 De kopgevels zijn de gevels in de straten. Dit is de derde gevel en het is geen dode of gesloten gevel.  
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 Geen verbijzondering van het bouwvolume op de hoeken. 

 Waar een bouwblok boven de laagbouw uitkomt krijgt de zijgevel dezelfde hoge architectonische kwaliteit 

als de kadegevel.  

Daken 

 Bijzonder kapvormen mogelijk. 

 Daken worden maximaal benut met bijv. terrassen en patio’s. Elementen die hiervoor nodig zijn moeten in 

het architectonische ontwerp worden opgenomen. 

 Alle daken van de laagbouw zijn onderdeel van het dak landschap. Deze daken hebben  

 daarom een groene afwerk ing, van sedum tot boom. 

 Ook op de daken van de hogere delen wordt in mindere mate uitgekeken en deze dienen daarom met 

hoogwaardige en duurzame materialen te worden afgewerk t. 

Plint 

 De plint zorgt voor continuïteit op het maaiveld tussen de verschillende bouwdelen.  

 De kwaliteit van de detaillering van de plint s hoogwaardig. 

 De bouwblokken staan op de grond en is niet een optelling van plint en bovenbouw. 

 De plint is levendig, door zoveel mogelijk voordeuren, herkenbaarheid van individuele woningtoegangen en 

gezamenlijke entrees. 

Hoven 

 De hekken van de hoven hebben een duidelijke samenhang met de gebouwen. 

 Bergingen worden inpandig of geïntegreerd in het ontwerp van het hof.  

 Het ontwerp van het hof heeft dezelfde hoge kwaliteit als de openbare buitenruimte.  

 De hoven zijn luwe ruimten, met een zacht karakter. 

Parkeergarages 

 De ingang is in samenhang met de complete gevel ontworpen. 

 De toegangen liggen in het gevelvlak . 

 Alle in/uitritten en noodtrappen zijn opgenomen in de bebouwing. 

 De uitblaas is geïntegreerd in zijn omgeving. 

 De uitblaas is vormgegeven en van hoge architectonische kwaliteit. 

 De stijgpunten zijn geïntegreerd in de bebouwing. 

 Daglicht is gewenst. 

Materiaalgebruik, kleur en detaillering  

Kadegevel 

 De samenhang tussen de verschillende gebouwdelen ontstaat door het gebruik van baksteen als 

belangrijkste materiaal. 

 De k leuren van de baksteen verschillen per bouwdeel, hiermee verstevigen ze het eigen karkater en 

identiteit. 

 Het k leuren palet voor de baksteen bestaat uit donker geel, oranje, rood, rood/bruin. 

Hofgevel 

 De hofgevel is de voering: warme materialisatie. Het hof is het interieur van het blok. 

Buitenruimte 

 Het materiaalgebruik van het maaiveld is tot aan de poort identiek aan de kade. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan zich in principe te kunnen vinden in de opzet van een gesloten bouwblok en de grote 

variëteit aan buitenruimtes en woningtypes. Ze geeft tevens aan het plan te toetsen aan de Welstandsparagraaf 

Lloydkwartier. Het grote aantal criteria sluit echter niet meer geheel aan bij de huidige gebiedsontwikkeling. Wel 

wordt er gewezen op een aantal criteria die van groot belang zijn om de samenhang in de stedenbouwkundige 

opzet van de gebiedsontwikkeling op de Lloydpier in stand te houden. Ten eerste heeft dit betrekking op een 

duidelijke hoofdvorm van het bouwblok, waarbij het gehele bouwblok als een sculpturaal volume dient te worden 

vormgegeven. De sterk afwijkende dakvilla’s en het grote volume met installaties op het dak ondersteunen de 

sculpturaliteit onvoldoende. De essentie van sculpturaliteit is immers dat een nieuw beeld ontstaat door delen weg 

te nemen uit één groot en helder volume, te vergelijken met beeldhouwen. Bij de dakvilla’s en de installatie is juist 

sprake van toegevoegde elementen. Daarnaast is het stedenbouwkundige plan gebaseerd op een scherpe 
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begrenzing van de gevelwanden aan de kade, met meer terugliggende lagere volumes in de tussenstraten. De 

verspringende volumes aan de noordzijde van het bouwblok zijn niet passend in deze opzet, met name op de 

hoeken van het bouwblok. Een nadere afstemming met de in ontwikkeling zijnde bouwprojecten en de afdeling 

stedenbouw is hierbij vereist. 

 

Conclusie 

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

volgende vergadering terug met een aangepast 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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6.5 Leuvehaven 56, Centrum (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw paviljoen 

Ontwerp / opdracht: Erik Moederscheim (Moederscheim Moonen) 

Dossier:  OLO 3006773 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste en verder uitgewerkte 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 verder uitgewerkte en deels gewijzigde plan voor de nieuwbouw van een paviljoen aan 

de Leuvehaven. Het nieuwe paviljoen vervangt de drie bestaande paviljoens. De functie van de bestaande 

paviljoens, werkplaats, informatiepunt en horeca worden tezamen ondergebracht in het nieuwe paviljoen. Het 

langgerekte gebouw bestaat uit een glazen volume met daaroverheen een huid opgebouwd uit driehoekige 

geveldelen. De huid steekt aan beide uiteinden voorbij het glazen volume waardoor twee grote luifels ontstaan. 

Hieronder is de stevige stalen constructie zichtbaar die de grote uitkraging mogelijk maakt.  

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie is het plan op een aantal punten aangepast. De stoere, 

robuuste uitstraling is verder doorgezet door de keuze voor een meer donkere kleur van de schildjes en toepassing 

van betonpanelen in plaats van colorbel. De schildjes hebben allen dezelfde kleur maar worden anders behandeld 

waardoor het materiaal een andere uitstraling krijgt. Ook is een verschaling doorgevoerd door op verschillende 

plekken twee schildjes weg te laten. Tijdens de vergadering laat de architect een voorbeeld van het schildje zien. 

De huid van de gevel loopt bij de overstekken door over het dak. De rest van het dak wordt voor een groot deel 

voorzien van zonnepanelen en een deel wordt gebruikt voor het plaatsen van installaties. Het deel voor de 

installaties is verzonken, zodat de installaties niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. De vraag van de 

commissie over een mogelijke doorgang in het gebouw tussen dijk en kade is nader bestudeerd maar onwenselijk 

gebleken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties  

Welstandsniveau: Bijzonder 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 
- 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 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur 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).  

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie bedankt de architect voor de toelichting. Zij geeft aan dat dit gebouw maar ook de plek van groot 

belang zijn voor de stad. Het is dan ook heel erg belangrijk dat het verlangde hoge ambitieniveau dat vanuit het 

welstandsbeleid wordt verlangd in het centrum, wordt nagestreefd in het ontwerp van het nieuwe paviljoen. De 

commissie is nog niet overtuigd voor wat betreft een aantal onderdelen van het plan.  

Verschijningsvorm 

De commissie constateert dat de plint aan de Schiedamsedijk nog steeds een te grote mate van geslotenheid 

heeft. De betonpanelen benadrukken deze ongewenste geslotenheid des te meer. De commissie geeft aan dat het 

plan op dit punt strijdig is met het beleid. Daarnaast meent de commissie dat het beeld van de transparante gevel 

wordt verstoord door de toepassing van betonpanelen, het concept wordt hierdoor ontkracht. 

Materiaal, kleur en detaillering 

Een ander belangrijk onderdeel waar de commissie haar zorgen over uit is de detaillering. Door de openheid van 

de huid en de detaillering van de elementen geven alle reden tot twijfel over de gevolgen van veroudering  . Denk 

aan het schoonhouden van de gevel maar ook aan de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld het nestelen van vogels. 

De commissie geeft aan grote twijfels te hebben bij de opengewerkte tweede huid van de gevel.  

Een ander aandachtspunt is het dak, vanuit de criteria wordt verlangd dat deze dezelfde kwaliteit hebben als de 

gevels. Vooral in dit gebied met bestaande en toekomstige hoge bebouwing is het dak van het paviljoen zeer goed 

zichtbaar. Dit vraagt om een overtuigend dakontwerp. Zonnepanelen dienen daarbij zorgvuldig ingepast te worden 

en installaties niet zichtbaar te zijn.  

De commissie vraagt om een reclameplan aan te leveren bij de definitieve aanvraag waarin de signing voor het 

gehele gebouw en bijbehorende regels verduidelijkt worden. Op basis daarvan zal de commissie de signing 

beoordelen. 

 

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.  
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6.6  Nassaukade 3, Feijenoord (2e behandeling)  

  

Omschrijving:  Aanpassing dak Unilever gebouw 

Ontwerp / opdracht: Johan de Wachter (JWDA) 

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 arti kel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen uit de welstandsreactie d.d. 4 april 2017 presenteert de architect 

een aangepast voorstel voor de aanpassingen aan het dak van het Unilever-complex. Voor de opening in het 

pannendak aan de voorzijde van het gebouw worden drie varianten gepresenteerd: 

1. Een horizontale glazen strook waarbij de kap voor vijftig procent in glas (onderzijde) en voor vijftig procent met 

dakpannen (bovenzijde) zoals bestaand wordt uitgevoerd. 

2. Twee horizontale stroken waarbij vijftig procent (onderzijde) in transparant glas en vijftig procent (bovenzijde) 

in geblindeerd glas wordt uitgevoerd. 

3. De kap wordt aan de voorzijde volledig in glas uitgevoerd. 

Daarnaast wordt een aangepast voorstel voor de dakkapellen aan de achterzijde getoond, waarbij de twee forse 

dakkapellen worden opgedeeld in zes kleinere varianten. Tevens wordt voorgesteld om het pannendak aan deze 

zijde te vervangen voor plaatmateriaal. Aangegeven wordt dat het achterdakvlak aansluit op een daklandschap 

met een grote verscheidenheid aan vormen en technische installaties. 

 

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, k leur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, k leur 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.  
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Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie heeft nu een beter beeld gepresenteerd gekregen van het industrielandschap achter het pand en 

geeft aan dat de onderverdeling van de dakkapellen aan de achterzijde in zes kleinere eenheden geen betere 

oplossing biedt dan het eerdere voorstel. Wat betreft de varianten voor de openingen in het voordakvlak en het 

vervangen van het achterdakvlak voor een metalen systeemdak zijn er twee combinaties voorstelbaar. Indien er 

wordt gekozen voor de combinatie van een opening in het voordakvlak als horizontale strook aan de onderzijde zal 

het bovendeel van het dak in pannen blijven, waarbij het achterdakvlak tevens een pannendak blijft. Hierdoor 

ontstaat er een duidelijke opening in de bestaande kap. Het is ook mogelijk om het gehele voordakvlak in glas uit 

te voeren, waarbij het overige deel van het pannendak kan worden vervangen voor een metalen systeemdak, 

waardoor er een geheel modern dak ontstaat. Deze laatste variant heeft de voorkeur van de architect. De 

commissie steunt hem daarin, echter zijn beide varianten voorstelbaar.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag, voor zover de positief bevonden 

bovengenoemde varianten. De definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt met belangstelling tegemoet 

gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve aanvraag, bij twijfel kan 

het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.7  Westblaak 69-81, Centrum (1e behandeling) 

  

Omschrijving:  Dakopbouw en gevelwijziging 

Ontwerp / opdracht: Nico Brouwer (01-10 Architecten) 

Dossier:  OLO 3545407 (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 

Het is de bedoeling om het leegstaande kantoorpand te transformeren naar woningen. Voorgesteld wordt om grote 

puien, onder een hoek, in de gevel te plaatsen. Een deel van de puien kunnen worden geopend waarachter 

loggia’s zijn gesitueerd. Aan de achterzijde worden ook grote gevelopeningen gemaakt en worden balkons 

toegevoegd. Verder wordt voorgesteld om op het dak een penthouse toe te voegen die aan de voorzijde voor een 

deel met anderhalve meter voorbij de gevel van het bestaande pand steekt. De horeca functie op de begane grond 

blijft ongewijzigd. De dakopbouw wordt volledig in glas uitgevoerd.  

Het ontwerp is alleen nog op hoofdlijnen uitgewerkt, nadere detaillering van de dakopbouw en de nieuwe kozijnen 

en balkons zijn nog niet aangeleverd.  

 

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. 

Materiaal, kleur en detaillering 
- Materiaal, k leur 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.  
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Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op het voorgenomen initiatief voor het transformeren van het leegstaande 

kantoorpand naar woningen.  

Ruimtelijke inpassing 

Een voldoende terugliggende dakopbouw acht de commissie voorstelbaar. Echter het deel dat voorbij de gevellijn 

steekt niet. Het uitstekende deel van de dakopbouw onderbreekt de heldere, doorlopende dakrand van de panden 

aan de Westblaak. De commissie acht dit onderdeel strijdig met de criteria omdat de stedenbouwkundige structuur 

hierdoor wordt verstoord.  

Verschijningsvorm 

De commissie reageert positief op de eerste beelden van de gevelaanpak. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van 

de balkons aan de achtergevel. Met de nieuwe ingrepen wordt voldoende rekening gehouden met de 

karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie geeft aan benieuwd te zijn naar de nadere uitwerking van het plan en geeft daarbij wel een 

aandachtspunt voor de nadere uitwerking van de loggia’s mee. In de detaillering moet voorkomen worden dat het 

beeld uiteen valt door toepassing van vouwpuien. Juist het eenduidige beeld dat nu in de impressiebeelden beloofd 

wordt, maakt het plan zo krachtig.  

 

Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor de begane grondgevel aan de expeditiehof die nu erg armoedig oogt 

door airco-units en containers. Zij vraagt om ook dit deel mee te nemen in de herbestemmingsopgave.  

 

Conclusie 

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

volgende vergadering terug met een definitief plan waarin bovenstaande opmerkingen zijn verwerkt. Op een 

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

afgegeven kunnen worden.  
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6.8  Nassauhaven, Feijenoord (2e behandeling)  

Omschrijving:  Nieuwbouw drijvende woningen 

Ontwerp / opdracht: Pieter Figdor (Public Domain Architecten) 

Dossier:  OMV.18.01.00293 

 

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 het aangepaste plan voor de drijvende woningen in de Nassauhaven. Het plan is 

inmiddels als definitieve aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Naar aanleiding van de opmerkingen van de 

commissie uit het verslag van 12 juli 2017 is het plan op een aantal punten aangepast. Het ontwerpconcept van de 

drijvende woningen is echter ongewijzigd gebleven. 

Het ponton is meer onderdeel gemaakt van de woning door op het ponton fenderlatten toe te passen van hetzelfde 

hout als de gevels van de woningen.Het beton wordt voorzien van een donkere coating. Op een aantal plaatsen is 

de openheid vergroot door toepassing van grotere raamopeningen. Ook zijn de hekwerken mee ontworpen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau: Regulier 

 

N.B.: Omdat de onderliggende criteria voor stedelijke groengebieden onvoldoende toereikend zijn voor de 

beoordeling van dit plan, toetst de commissie het plan aan de hand van de uitgangspunten van welstandstoetsing 

uit de Welstandsnota Rotterdam. 

 

De uitgangspunten van welstandstoetsing 

Ruimtelijke inpassing; het gebouw en de stad 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied  

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

Verschijningsvorm; het gebouw op zichzelf 

3. Nieuwbouw heeft een herk enbare hoofdvorm. De eerste ervaring van een gebouw is hoe het zich als massa in 

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding  

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied  

Materiaal, kleur en detaillering, de bouwkundige uitwerking 

Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw  

 

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

en de nabespreking 

De commissie reageert enigszins verbaasd op het minimaal gewijzigde plan voor de drijvende woningen. Dat komt 

doordat er niets gedaan is met de in juli 2017 gemaakte, fundamentele opmerkingen van de commissie op het 

plan. Onderstaand wordt het deel waar de commissie op doelt, geciteerd: 

“De commissie geeft aan dat het plan getoetst is aan de uitgangspunten van welstandstoetsing uit de 

Welstandsnota Rotterdam omdat de onderliggende criteria voor Stedelijke groengebieden onvoldoende toereikend 

zijn om het plan te kunnen beoordelen. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie wel een aantal vragen en 

opmerk ingen op het plan. Zo verlangt het welstandsbeleid bijvoorbeeld dat gebouwen specifiek voor de plek  

ontworpen zijn, een herkenbare hoofdvorm hebben en de gevels consequent zi jn opgebouwd. Het getoonde plan 

overtuigt de commissie hierin nog niet. In het ontwerp komt nog onvoldoende tot uiting dat de woningen specifiek 

ontworpen zijn voor op het water. De commissie doelt hierbij onder andere op het feit dat het ponton en de woning 

samen geen geheel vormen. De woningen vertonen onvoldoende eigenheid en zouden in deze verschijningsvorm 

ook op het land kunnen staan. Ook het stoere, havenachtige karakter komt nog onvoldoende tot uiting. De 

commissie vraagt de architect om met een overtuigend ontwerp te komen waarmee deze unieke, eerste drijvende 
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woningen van Rotterdam een krachtig statement afgeven en een overtuigende trendsetter vormen toekomstige 

drijvende woningen in de stad.” 

De commissie geeft aan niet te begrijpen waarom de fundamentele opmerkingen van de commissie op het concept 

van het plan niet zijn opgepakt en het plan nu als definitieve aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Tijdens 

de voorgaande behandeling is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het ontwerp van de eerste drijvende woningen 

in Rotterdam. Daarnaast vraagt deze plek waar de eerste stap wordt gezet in de vernieuwing van deze hoek van 

de wijk Feijenoord om een hoog ambitieniveau.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom negatief.  


