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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 2 MEI 2018 

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

AANWEZIG: 

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

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

(gedeeltelijk) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

6 PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

6.1 Rochussenstraat 125, Centrum (1e behandeling) (20 min) 14:30 

Omschrijving: Nieuw Hoboken - Transformatie naar woningen en optoppen kantoorgebouw 

Ontwerp / opdracht: Rudolph Eilander (V8)  

Dossier:  OLO 3538981 (conceptaanvraag) 

6.2 Groene Hilledijk 315, Charlois (2e behandeling) (25 min) 15:00 

Omschrijving: Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carré naar woningen 

Ontwerp/opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) / Martijn Bok (Boei) 

Dossier:  OLO 3027149 (conceptaanvraag) 

6.3 Groene Hilledijk 315, Charlois (1e behandeling) (25 min) 15:25 

Omschrijving: Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Paviljoens naar woningen 

Ontwerp / opdracht: Nico Brouwer (01-10 architecten) / Martijn Bok (Boei) 

Dossier:  OLO 3027149 (conceptaanvraag) 

6.4 Van der Vormplein 20, Feijenoord (1e behandeling) (30 min) 15:50 

Omschrijving: The Sax - Nieuwbouw toren met woningen, hotel en commerciële plint 

Ontwerp / opdracht: Jacob van Rijs (MVRDV) / Synchroon 

Dossier:  OLO 3301407 (conceptaanvraag) 
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6.1  Rochussenstraat 125, Centrum (1e behandeling)   

  

Omschrijving:  Nieuw Hoboken - Transformatie naar woningen en optoppen kantoorgebouw  

Ontwerp / opdracht: Rudolph Eilander (V8)  

Dossier:  OLO 3538981 (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 verbouwing van het kantoorpand Nieuw Hoboken tot woningen. Het 

bestaande gebouw heeft een hoofdvolume op de straathoek met een dakopbouw, met aan beide zijdes lagere 

zijdelen. Deze lagere zijdelen kragen uit op de verdiepingen en zijn op een aantal plekken voorzien van loggia’s. 

De gevelopbouw bestaat uit horizontale stenen gevelbanden en bandramen met donkere kozijnen. De hoofdentree 

bestaat uit een glazen schuifpui met een luifel, het overige deel van de straatgevels hebben een vrij gesloten 

karakter. 

 

Voorgesteld wordt om het lagere zijdeel aan de zijde van de Rochussenstraat te verhogen tot het bestaande 

hoofdvolume, waarbij de gehele bovenste verdieping van een extra laag wordt voorzien. In de bestaande gevels 

worden de kozijnen vernieuwd, en worden de loggia’s dichtgezet. De plint aan de zijde van de Rochussenstraat 

wordt geopend, met entrees voor de bovenliggende woningen aan beide kanten en een glazen puien vanaf 

straatniveau. De toegevoegde verdiepingen worden voorgesteld met glazen puien en balkons over de volle 

breedte, die naar voren toe in een punt eindigen. De nieuwe dakrand krijgt dezelfde vormgeving als de 

balkonvloeren. Op de bovenste verdieping wordt het balkon aan de zijde van de Saftlevenstraat de hoek om gezet. 

De voorzijdes van de balkons komen nagenoeg in hetzelfde vlak als de voorgevel van het bestaande hoofdvolume. 

Zowel de vernieuwde kozijnen als alle nieuwe geveldelen worden in aluminium voorgesteld, met uitzondering van 

de linker zijgevel die in stucwerk wordt voorgesteld. Gekozen wordt voor een lichtrode kleur die aansluit bij de kleur 

van de stenen gevelbanden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid (in dit deelgebied het bouwblok of een aantal blokken of 

gespiegelde wanden) in stand of herstellen deze. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken.  

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

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw.  

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

vormgegeven.  

- 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. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa 

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- 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). 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

- 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 als zeer positief wordt ervaren dat het gebouw wordt aangepakt. Het openen van 

de gevel op straatniveau en het geven van een nieuwe betekenis aan dit kantoorgebouw is een sterk toegevoegde 

waarde aan deze plek in de stad. De commissie heeft echter wel een aantal opmerkingen betreft de wijze waarop 

deze nieuwe betekenis is vormgegeven. Het bestaande gebouw is voorzien van een eenvoudig maar effectief 

plastiek in de gevels. Deze verspringingen in bouwmassa aan de voorzijde zouden goed in stand gehouden 

kunnen worden, inclusief de loggia’s in de zijdelen. Daarnaast vallen de balkons van de toegevoegde volumes 

nagenoeg in hetzelfde vlak als de voorgevel van het hoofdvolume, wat niet goed aansluit bij de oorspronkelijke, 

verspringende opzet van het gebouw. Door de kleuren van de bestaande kozijnen en nieuwe toevoegingen in 

vergelijkbare kleuren van het bestaande gevelmateriaal uit te voeren wordt het geheel nog vlakker. Ten slotte wordt 

gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om openingen of verbijzonderingen in de zijgevel op de erfgrens te 

maken, al dan niet in translucente beglazing. 

 

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. 



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 

 

 
4 

 

6.2  Groene Hilledijk 315, Charlois (2e behandeling)   

  

Omschrijving:  Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carré naar woningen  

Ontwerp/opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) / Martijn Bok (Boei)  

Dossier:  OLO 3027149 (conceptaanvraag) 

 

Commissielid Molenaar trekt zich, gedurende de behandeling van dit plan, terug uit de commissie en presenteert 

zijn plan. 

 

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) 

 

Algemeen 

Stedenbouwkundig inrichtingsplan 

De inrichting en routing van de buitenruimte rondom het voormalig Zuiderziekenhuiscomplex is aangepast. Het 

gaat hierbij om een wijziging van de inrichting van het binnenterrein van het voormalig ziekenhuis. Het gewijzigde 

voorstel is gebaseerd op de oorspronkelijke situatie. Het deel tussen de paviljoens G en L wordt als groene ruimte 

met bomen ingericht. Langs de paviljoens worden de privétuinen met lage hagen voorgesteld. De inpassing van de 

parkeerplaatsen is gewijzigd waardoor de karakteristieke as tussen Poortgebouw en Carré vrijgespeeld kan 

worden. 

Aanpassingen restauratiekader 

Daarnaast is naar aanleiding van de voorgaande bespreking met de commissie het restauratiekader aangepast. 

Hierin is de rol van de supervisor verduidelijkt en wordt duidelijk naar voren gebracht dat de verschillende 

ontwerpende partijen overeenstemming moeten zoeken in de architectuurtaal van nieuwe toevoegingen aan de 

gebouwen zodat de samenhang van het complex wordt gewaarborgd. De projectontwikkelaar vraagt de commissie 

akkoord te gaan met het restauratiekader zodat het bestuurlijk vastgesteld kan worden. 

 

Omschrijving van het plan 

De architect licht tijdens de presentatie twee onderdelen toe, namelijk de samenhang van ensemble, stedenbouw 

en landschap én de stand van zaken van de uitwerking van het gebouw en de doorgevoerde wijzigingen in het 

ontwerp. De inrichting van het omliggende terrein van het Carré-gebouw is gewijzigd. Er is gezocht naar een meer 

landschappelijke inpassing waarbij het openen en bewoonbaar maken van het drie meter hoge souterrain mogelijk 

blijft en het gebouw omzoomd blijft door groen. 

De ‘entree-erkers’ op de kopgevel zijn komen te vervallen. De balkons tussen de erkers zijn minder breed gemaakt 

waardoor ze meer ondergeschikt zijn geworden.  

De oorspronkelijke liftschachten worden opnieuw benut waardoor een nieuwe lift door de bestaande structuur heen 

niet meer nodig is. Wel dient hierdoor op elke verdieping een oversteek in de galerij gemaakt te worden. Verder is 

op de vierde etage de inpassing van de woningen gewijzigd waardoor de structuur van de beddengalerij behouden 

kan blijven.  

De architect geeft aan dat de vormgeving van de galerij aan de binnenplaats nog verder uitgewerkt moet worden 

en dat hierbij de eerdere opmerkingen van de commissie worden meegenomen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

vormgegeven.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op het gewijzigde ontwerp voor de inrichting van de binnenhof van het voormalig 

ziekenhuiscomplex en het aangepaste restauratiekader.  

Ook reageert de commissie positief op de wijzigingen in het plan en de respectvolle aanpak van het monumentale 

ziekenhuisgebouw. De aangepaste balkons tussen de erkers acht zij passend en ook de wijze waarop het gebouw 

wordt omzoomd door groen. Het enige waar zij nog niet overtuigd van is, betreft de doorlopende balkons met 

privacy schermen boven de souterrains. De balkons domineren het gevelbeeld in te grote mate en nemen 

bovendien veel licht weg voor de vertrekken in de souterrains. De commissie vraagt de architect het plan op dit 

punt te herzien. De commissie vraagt aandacht voor de eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot de galerij 

in de binnenhof van het gebouw. 

Tenslotte geeft zijn aan benieuwd te zijn naar de nadere uitwerking van het plan.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag (voor zover uitgewerkt). Zij 

vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet deze punten graag verwerkt in het definitieve 

plan. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en verfijnde / 

zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoet gezien. 
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6.3  Groene Hilledijk 315, Charlois (1e behandeling)   

 

Omschrijving:  Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Paviljoens naar woningen   

Ontwerp / opdracht: Nico Brouwer (01-10 architecten) / Martijn Bok (Boei)   

Dossier:  OLO 3027149 (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) 

 

Algemeen 

Stedenbouwkundig inrichtingsplan 

De inrichting en routing van de buitenruimte rondom het voormalig Zuiderziekenhuiscomplex is aangepast. Het 

gaat hierbij om een wijziging van de inrichting van het binnenterrein van het voormalig ziekenhuis. Het gewijzigde 

voorstel is gebaseerd op de oorspronkelijke situatie. Het deel tussen de paviljoens G en L wordt als groene ruimte 

met bomen ingericht. Langs de paviljoens worden de privétuinen met lage hagen voorgesteld. De inpassing van de 

parkeerplaatsen is gewijzigd waardoor de karakteristieke as tussen Poortgebouw en Carré vrijgespeeld kan 

worden. 

Aanpassingen restauratiekader 

Daarnaast is naar aanleiding van de voorgaande bespreking met de commissie het restauratiekader aangepast. 

Hierin is de rol van de supervisor verduidelijkt en wordt duidelijk naar voren gebracht dat de verschillende 

ontwerpende partijen overeenstemming moeten zoeken in de architectuurtaal van nieuwe toevoegingen aan de 

gebouwen zodat de samenhang van het complex wordt gewaarborgd. De projectontwikkelaar vraagt de commissie 

akkoord te gaan met het restauratiekader zodat het bestuurlijk vastgesteld kan worden. 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de herbestemming van de paviljoens van het voormalig 

Zuiderziekenhuiscomplex. Het is de bedoeling om de gebouwen te transformeren naar woningen. De paviljoens 

worden opgedeeld in eengezinswoningen van uiteenlopende groottes. Het behoud van de doorlopende 

oorspronkelijke dwarswand is leidend geweest voor de inpassing van de woningen. In de woning staat deze wand 

dan ook centraal en vormt tezamen met de trap de kern van de woningen. De wand zal in de woningen daardoor 

afleesbaar blijven. De entrees van de woningen zijn zowel aan de binnenplaats (binnenzijde) als aan de buitenzijde 

van de paviljoens. Voor- en achterkant worden op dezelfde manier behandeld, ook de vormgeving van de voor- en 

achterdeuren zijn gelijk. De tuinen zijn rondom gesitueerd en voorzien van lage blokhagen als erfafscheidingen. Op 

sommige beelden worden luifels getoond boven de entrees. In het dak zijn dakramen voorzien. Op het L-paviljoen 

wordt voorgesteld om de bestaande dakkapel te vervangen door een nieuwe doorlopende dakkapel van hetzelfde 

formaat. De invulling bestaat uit om en om dichte en transparante delen. In de oksels van de paviljoens zijn 

fietsenstallingen gesitueerd. Boven de fietsenstallingen is ruimte gemaakt voor de bergingen van de woningen. 

Om de samenhang in het casco maar ook in de buitenruimte te behouden, wordt voorgesteld om dit te regelen in 

een VvE.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype gevormd 

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 reageert positief op het gewijzigde ontwerp voor de inrichting van de binnenhof van het voormalig 

ziekenhuiscomplex en het aangepaste restauratiekader.  

Op hoofdlijnen reageert zij ook positief op het plan voor de herbestemming van de paviljoens en de wijze waarop 

de woningen zijn ingepast. Waar de commissie nog niet overtuigd van is, is de wijze waarop de privétuinen zijn 

ingepast. De tuinen met hagen maken de woningen telbaar, waardoor het paviljoenkarakter verloren gaat. De 

commissie vraagt of het plan op dit aspect aangepast kan worden en doet daarbij de suggestie om te zoeken naar 

een meer collectieve oplossing om daarmee nog dichter naar de oorspronkelijke situatie te komen en het karakter 

van de paviljoens te behouden.  

De commissie uit haar twijfels ten aanzien van de voorgestelde dakkapel op paviljoen L. De vormgeving en grootte 

van de dakkapel van de dakkapel lijken nog onvoldoende rekening te houden met het karakter van de paviljoens.  

Tenslotte heeft de commissie nog een opmerking op de luifels die op de impressiebeelden zijn te zien. De luifels 

acht de commissie niet passend omdat deze, net als privétuinen, de woningen telbaar maken en het 

paviljoenkarakter verstoren.  

 

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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6.4  Van der Vormplein 20, Feijenoord (1e behandeling)  

Omschrijving:  De Sax - Nieuwbouw toren met woningen, hotel en commerciële plint  

Ontwerp / opdracht: Jacob van Rijs (MVRDV) / Synchroon 

Dossier:  OLO 3301407 (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 nieuwbouw van het multifunctionele gebouw De Sax aan de kade van 

de Wilhelminapier. De hoofdopzet van het gebouw bestaat uit twee torens van verschillende hoogtes op een 

zeven-laagse plint. In de lucht worden de torens gekoppeld door een zwevend balkvolume, dat op de lage toren ligt 

en door de hoge toren heen steekt. De hoge toren wordt voorzien van huurwoningen, de lage toren van 

koopwoningen, de zwevende balk van een hotel. De plint is ingevuld met een multifunctioneel programma van 

commerciële ruimtes, een hotellobby, parkeren, technische ruimtes en woningen. De entree voor het hotel bevindt 

zich op de hoek van het gebouw aan de zijde van de Erasmusbrug. De woningen worden ontsloten door twee 

entrees op de kopse kanten van de plint. Aan de kade bevindt zich commercieel programma op straatniveau, de 

plint aan de Otto Reuchlinweg is ingedeeld met commercieel programma, entrees voor fiets- en autoparkeren en 

diverse benodigde voorzieningen.  

 

De gevel van de torens kenmerken zich door de toepassing van een repeterende erker met bovenliggend balkon, 

die in een onregelmatig patroon over de torens en het bovenste deel van de plint zijn aangebracht. Naar boven toe 

verminderd de dichtheid van de erkers, waardoor de top van het gebouw slanker oogt. Voor het creëren van het 

onregelmatige patroon van de erkers zijn een aantal spelregels opgesteld, zoals de mogelijkheid om deze in 

horizontale en verticale richting te koppelen en het voorkomen van schaakbordpatronen en lange diagonale lijnen. 

De erkers worden uitgevoerd in een lichtkleurig aluminium kader met grote glazen openingen rondom, en een 

glazen balkonbalustrade aan de bovenzijde. Ter plaatse van de woningentrees worden de erkervolumes 

doorgetrokken tot aan het straatniveau. Het overige deel van de plint wordt voorzien van hoge glazen puien. Het 

hotelvolume wordt voorgesteld in een donkere koper- of goudkleurige aluminium beplating. De architect geeft aan 

dat er nog gestudeerd wordt op de uiteindelijke vormgeving en indeling van dit bouwdeel. 

 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

architectuur van de omgeving.  

- 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.  
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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. 

- 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. 

- 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 

De commissie geeft aan enthousiast te zijn betreft de bijzondere hoofdopzet en stedenbouwkundige inpassing van 

het gebouw. De compositie van de verschillende gebouwdelen en de hoogte van de torens zijn goed passend in de 

stedenbouwkundige structuur van de Wilhelminapier. In gevelopzet presenteert De Sax zich als autonoom gebouw, 

evenals de overige gebouwen in dit gebied. Aangegeven wordt dat een zeer hoogwaardige en zorgvuldige 

uitwerking van het gevelconcept van groot belang is voor het waarmaken van het conceptvoorstel. Hierbij heeft de 

commissie de volgende vragen en opmerkingen: 

- De commissie adviseert om in een vroegtijdig stadium de windberekeningen mee te nemen in het ontwerp, 

zodat eventueel benodigde maatregelen kunnen worden meegenomen in het gevelconcept en de vormgeving 

van de entrees en niet in een later stadium moeten worden toegevoegd. 

-  In het voorstel is rekening gehouden met het zoveel mogelijk openen van de gevels op de begane grond en 

bovengelegen verdiepingen. De commissie vraagt om deze openheid in de uitwerking van het plan te 

behouden. 

- De entrees van de woningen zijn op dit moment vormgegeven als uitloper van het patroon van erkers. Een 

gebouw van deze omvang heeft een behoefte aan herkenbare en genereuze entreegebieden. Daarnaast dient 

er rekening gehouden te worden met de kwetsbaarheid van het aluminium gevelmateriaal op straatniveau. 

- Het patroon van erkers loopt op dit moment door voor de gevels van het fiets- en autoparkeren. De vraag is 

hoe dit gaat werken in het uiteindelijke aanzicht van het gebouw, ook met betrekking tot de verlichting en het 

nachtbeeld. 

- De erkers zijn op dit moment in hoofdopzet weergegeven. In een verdere uitwerking dienen elementen als te 

openen delen, hoekoplossingen, waterafvoer voorzieningen etc. op passende en zorgvuldige wijze te worden 

gedetailleerd, zodat dit geen afbreuk zal doen aan het gekozen gevelconcept en de gevel de tijd en 

weerinvloeden kan doorstaan. 

- De commissie vraagt om in een volgende fase de benaming van het gebouw, het hotel en bijbehorende 

reclame-uitingen mee te nemen in een reclameplan.  

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde vragen en opmerkingen. De nadere uitwerking van het voorstel wordt met belangstelling 

tegemoet gezien in een volgende vergadering. 

 

 


