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VERSLAG 

 

VERGADERINGWOENSDAG  

16 MEI 2018 
 

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

 

AANWEZIG 

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

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

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:30 

 

6.1  Laan op Zuid - Hillepark, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 14:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overmaat 

 Ontwerp / opdracht: Stadsbouwgroepen: Jeroen Geurst, Endry van Velzen en Joost Kühne 

 Dossier:   OLO 3509413 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Laan op Zuid - Hilledijk, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overture 

 Ontwerp / opdracht: Koos Kok en Laila Ghait 

 Dossier:   OLO 3483289 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Laan op Zuid 1008, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overtuin 

Ontwerp / opdracht: Overtuin architecten: Joke Vos en Alex Jager  

 Dossier:   OMV.18.03.00593 

 

6.4  Piekstraat, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:30 

 Omschrijving:  Realisatie woontoren 

 Ontwerp / opdracht: Irma van Oort (KCAP) / Heijmans Vastgoed 

 Dossier:   OLO 3492605 (conceptaanvraag) 

 

Pauze (10 min) 

 

6.5  Schuttevaerweg 116, Centraal bestuur (1e behandeling) (20 min) 16:00 

 Omschrijving:  Gevelvernieuwing autoshowroom 

 Ontwerp / opdracht: Asta Krisrinsson (VJB architectuur en bouwmanagement) 

 Dossier:   OLO 3460901 (conceptaanvraag) 

 

6.6 Leuvehaven 56, Centrum (3e behandeling) (20 min) 16:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw paviljoen 

 Ontwerp / opdracht: Erik Moederscheim (Moederscheim Moonen) 

 Dossier:   OLO 3006773 (conceptaanvraag) 

 

6.7  Scheepmakerskade 106, Centrum (1e behandeling) (20 min) 16:40 

 Omschrijving:  Optoppen van de woning 

 Ontwerp / opdracht: Remco Remijnse (2by4-architects)  

 Dossier:   OLO 3601809 (conceptaanvraag) 
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6.1  Laan op Zuid - Hillepark, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 14:30 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overmaat 

Ontwerp / opdracht: Stadsbouwgroepen: Jeroen Geurst, Endry van Velzen en Joost Kühne 

Dossier:  OLO 3509413 (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 bouw van zestien grondgebonden woningen en een 

appartemententoren. Het plan is onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad. Het bevindt zich in 

een blok dat in vier bouwdelen is onderverdeeld waarbij verschillende architectencombinaties een bouwdeel 

ontwerpen. Het meest noordwestelijke deel is nog niet uitgewerkt. Het voorstel bevindt zich in het zuidoostelijke 

deel van het bouwblok.  

 

Aan de zijde van de Laan op Zuid bestaat het plan uit drielaagse woningen met een kap en een zevenlaagse 

appartemententoren op de hoek. De grondgebonden woningen zijn naar achter geplaatst en verhoogd, zodat een 

margestrook ontstaat met betonnen trappen met een stalen hekwerk die de woningen bereikbaar maken. De 

metselwerk gevels steken als vergrote dakkapellen door de steile dakhelling, tot aan de nok van het dak. De 

andere zijde van het bouwdeel bevindt zich aan het Hillepark en bestaat uit tweelaagse woningen met een kap. 

Tussen de woningen wordt geparkeerd en bevinden zich de tuinen, waarbij de kop van het bouwdeel wordt 

afgescheiden door een muur met verschillende openingen.  

 

Alle gevels worden voorgesteld in een rood-bruin metselwerk, met een betonnen plint ter plaatse van de 

appartemententoren en de kop van het bouwdeel. De schuine daken worden voorzien van donkere, keramische 

dakpannen. De gevelopeningen worden in een duidelijk systeem in de gevel geplaatst, met uitzondering van de 

zijgevel van de kopwoning aan het Hillepark. De grondgebonden woningen worden voorzien van houten kozijnen, 

het appartementenblok krijgt aluminium geprofileerde kozijnen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 
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- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

- 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 

Algemeen 

Aangegeven wordt dat het voorstel onderdeel uitmaakt van een blok met bouwdelen van verschillende 

architectencombinaties. Voor de commissie is het onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe deze bouwdelen op elkaar 

aansluiten, wat de samenhang binnen het bouwblok zal zijn en hoe het gehele bouwblok aansluit bij de overige 

blokken binnen Parkstad. Dit geldt met name voor de opzet, het materiaalgebruik en de detaillering van de gevels, 

en de wijze waarop de inrichting van de margestrook aan de Laan op Zuid op elkaar is afgestemd. 

Ruimtelijke inpassing 

De hoofdopzet van hoge grondgebonden woningen aan de Laan op Zuid, een appartemententoren op de hoek en 

de lagere woningen aan het Hillepark is goed voorstelbaar. Ook het oplossen van het verlaagde parkeren binnen 

het smalle bouwblok zal het gebied ten goede komen. Het terugleggen van de woningen en het toevoegen van de 

trappen is op zich goed voorstelbaar aan de Laan op Zuid, wanneer dit voldoende eenheid vormt met de overige 

bouwdelen in het blok. 

Verschijningsvorm 

De commissie geeft aan dat het voorstel binnen het gebiedstype “Niet-planmatige uitbreidingen” uit de 

welstandsnota Rotterdam gelegen is. Het plan maakt weliswaar onderdeel uit van een grootschalige ontwikkeling 

waarbinnen verschillende gebiedstypen voorkomen, echter dient het voorstel ook aan te sluiten bij de 

aangrenzende bestaande woonwijk. De driedeling in de gevels die volgens de criteria worden gevraagd zijn 

voldoende zichtbaar in het plan. De commissie geeft aan dat de criteria vragen om verbijzonderde straathoeken, dit 

past echter niet goed in de opzet van Parkstad waardoor aan dit criterium voorbij wordt gegaan. De systematische 

opzet van de gevelopeningen is goed passend, echter is dit niet consequent doorgezet in de zijgevel van de 

kopwoning aan het Hillepark. Gevraagd wordt om de indeling van deze gevel beter aan te laten sluiten bij de rest 

van het plan. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De hoofdopzet in kleur en materialisering is passend bij de opzet van het plan op zich, wel dient dit nog te worden 

getoond in samenhang met de aangrenzende bouwdelen. Aangegeven wordt dat de hoofdopzet op overtuigende 

wijze dient te worden doorgezet in de detaillering, zodat de gepresenteerde impressiebeelden kunnen worden 

waargemaakt in het definitieve voorstel. 
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Conclusie 

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

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

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

wordt met belangstelling tegemoet gezien. 

 



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

 

 
5 

 

6.2  Laan op Zuid - Hilledijk, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 14:50 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overture 

Ontwerp / opdracht: Koos Kok en Laila Ghait 

Dossier:  OLO 3483289 (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 architecten presenteren gezamenlijk het voorstel voor de bouw van eenentwintig grondgebonden woningen. 

Het plan is onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad. Het bevindt zich in een blok dat in vier 

bouwdelen is onderverdeeld waarbij verschillende architectencombinaties een bouwdeel ontwerpen. Het meest 

noordwestelijke deel is nog niet uitgewerkt. Het voorstel bevindt zich tussen het onuitgewerkte bouwblok en een 

deelplan met grondgebonden woningen en een appartemententoren. 

 

Het voorstel bestaat uit vierlaagse woningen aan de Laan op zuid en twee- tot drielaagse woningen aan de 

achterliggende Hilledijk. Het parkeren is tussen de twee rijen opgelost, deels onder de woningen aan de Hilledijk 

en bereikbaar via een poortdoorgang onder een woning aan de Laan op Zuid. Zowel aan de Laan op Zuid als aan 

de Hilledijk ontwerp één architect de helft van de woningen. 

 

De linker woningen aan de Laan op Zuid worden voorgesteld in metselwerk en zijn voorzien van grote en kleinere 

gevelopeningen, die van elkaar verspringen naar aanleiding van de woonwensen van de verschillende kopers. Om 

de gevelopeningen wordt een kader van verbijzonderd metselwerk voorgesteld, de voordeuren worden voorzien 

van een bovenlicht. De dakranden verspringen bij elke woning in het midden van de gevel. De rechter woningen 

worden voorgesteld in een andere type metselwerk. De gevelopeningen zijn in een gridstructuur geplaatst, met een 

groter raam op de verdieping en gedeeltelijke invullingen van metselwerk stroken die verschillende aansluitingen 

van de binnenwanden mogelijk maken. In de plint wordt het metselwerk verbijzonderd, en wordt de voordeur 

voorzien van een bovenpaneel en een luifel. Alle woningen langs de Laan op Zuid worden teruggelegd waardoor 

een margestrook ontstaat die wordt ingevuld met cortenstalen plantenbakken. De lagere woningen aan de Hilledijk 

zijn in een vergelijkbare materialisering ontworpen. De verspringingen in de dakrand zijn hier niet toegepast, wel 

worden twee woningen in het blok een halve verdieping lager voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

- 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 

Algemeen 

Aangegeven wordt dat het voorstel onderdeel uitmaakt van een blok met bouwdelen van verschillende 

architectencombinaties. Voor de commissie is het onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe deze bouwdelen op elkaar 

aansluiten, wat de samenhang binnen het bouwblok zal zijn en hoe het gehele bouwblok aansluit bij de overige 

blokken binnen Parkstad. Dit geldt met name voor de opzet, het materiaalgebruik en de detaillering van de gevels, 

en de wijze waarop de inrichting van de margestrook aan de Laan op Zuid op elkaar is afgestemd. 

Ruimtelijke inpassing 

De hoofdopzet van hoge grondgebonden woningen aan de Laan op Zuid en de lagere woningen aan het Hillepark 

is goed voorstelbaar. Echter passen de twee woningen die lager zijn uitgevoerd dan de rest van de rij woningen 

aan de Hilledijk niet goed in de totaalopzet. Het oplossen van het verlaagde parkeren binnen het smalle bouwblok 

zal het gebied ten goede komen. Het terugleggen van de woningen aan de Laan op Zuid is op zich goed 

voorstelbaar, wanneer dit voldoende eenheid vormt met de overige bouwdelen in het blok. 

Verschijningsvorm 

De commissie geeft aan dat het voorstel binnen het gebiedstype “Niet-planmatige uitbreidingen” uit de 

welstandsnota Rotterdam gelegen is. Het plan maakt weliswaar onderdeel uit van een grootschalige ontwikkeling 

waarbinnen verschillende gebiedstypen voorkomen, echter dient het voorstel ook aan te sluiten bij de 

aangrenzende bestaande woonwijk. De onderverdeling van woningen in kleine ensembles sluit goed aan bij de 

gebiedscriteria. Een driedeling in de gevels die volgens de criteria worden gevraagd zijn zichtbaar in de rechter 

woningen aan de Laan op Zuid, echter is dit bij de overige woningen onvoldoende zichtbaar. De commissie geeft 

aan dat de criteria vragen om verbijzonderde straathoeken, dit past echter niet goed in de opzet van Parkstad 

waardoor aan dit criterium voorbij wordt gegaan. De opzet van de verspringende gevelopeningen bij een deel van 

de woningen geven een onrustig beeld, wat het plan niet ten goede komt. Gevraagd wordt om hier meer eenheid in 

te zoeken. 

 

Materiaal, kleur en detaillering 
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Het uitvoeren van de ensembles in verschillende tinten metselwerk is goed voorstelbaar, wel dient dit nog te 

worden getoond in samenhang met de aangrenzende bouwdelen. De commissie kan niet instemmen met de keuze 

voor de cortenstalen bloembakken aan de margestrook. Gevraagd wordt om deze bloembakken meer onderdeel te 

maken van de architectuur van de woningen. De bloembakken dienen ook zonder beplanting een overtuigende 

vormgeving te krijgen. De poort naar het binnenterrein is nog niet uitgewerkt. Hier is een genereuze opening 

gewenst met tevens aandacht voor de afwerking van de binnenwereld achter de poort. 

 

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 worden.  
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6.3  Laan op Zuid 1008, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:10 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen Parkstad Overmaas - Overtuin 

Ontwerp / opdracht: Overtuin architecten: Joke Vos en Alex Jager  

Dossier:  OMV.18.03.00593 

 

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 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 architecten presenteren gezamenlijk het voorstel voor de bouw van dertien grondgebonden woningen en een 

appartemententoren. Het plan is onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling Parkstad. Het bevindt zich in 

een blok dat in vier bouwdelen is onderverdeeld waarbij verschillende architectencombinaties een bouwdeel 

ontwerpen. Het meest noordwestelijke deel is nog niet uitgewerkt. Het voorstel bevindt zich tussen de twee 

uitgewerkte bouwdelen. 

 

Aan de Laan op Zuid bestaat het plan uit een rij vierlaagse woningen, met een zevenlaagse appartemententoren 

op de hoek. De grondgebonden woningen zijn naar achter geplaatst zodat een margestrook ontstaat, het 

appartementenblok is wat verder naar achteren geschoven. Op het dak van het appartementengebouw en één van 

de woningen worden dakopbouwen toegevoegd met een zadeldak, die bij de woning deels in de gevel doorloopt. 

De woningen aan de achterzijde zijn drielaags, waarbij de gevel bij een aantal woningen op de bovenste verdieping 

is teruggelegd voor het creëren van een dakterras. Het parkeren wordt in het midden van het bouwdeel geplaatst, 

waar er nog ruimte overblijft voor een gezamenlijke binnentuin. De parkeerplaatsen zijn bereikbaar door middel van 

een doorgang door het appartementengebouw aan de Laan op Zuid.  

 

Alle woningen zijn voorzien van een lichte plint van metselwerk en een donkerdere metselwerk bovenbouw. Bij het 

appartementengebouw is het lichte metselwerk twee lagen doorgetrokken. In de hoek van het 

appartementengebouw is het trappenhuis uitgevoerd in houten delen met openingen voorzien van lamellen. Ook 

de volumes met zadeldak en de teruggelegde gevels bij de terrassen worden in hout voorgesteld. Voor de kopers 

is een breed palet aan gevelopeningen naar keuze voorgesteld, waardoor de woningen zijn voorzien van 

verschillende gevelinvullingen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  
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- 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.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

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

gelijkwaardig daaraan. 

- 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 

Algemeen 

Aangegeven wordt dat het voorstel onderdeel uitmaakt van een blok met bouwdelen van verschillende 

architectencombinaties. Voor de commissie is het onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe deze bouwdelen op elkaar 

aansluiten, wat de samenhang binnen het bouwblok zal zijn en hoe het gehele bouwblok aansluit bij de overige 

blokken binnen Parkstad. Dit geldt met name voor de opzet, het materiaalgebruik en de detaillering van de gevels, 

en de wijze waarop de inrichting van de margestrook aan de Laan op Zuid op elkaar is afgestemd. 

Ruimtelijke inpassing 

De hoofdopzet van hoge grondgebonden woningen aan de Laan op Zuid, een appartemententoren op de hoek en 

de lagere woningen aan de Hilledijk en het Hillepark is goed voorstelbaar. Ook het oplossen van het verlaagde 

parkeren binnen het bouwblok en het toevoegen van een gezamenlijke tuin zal het gebied ten goede komen. Het 

terugleggen van de woningen en het appartementengebouw is op zich goed voorstelbaar aan de Laan op Zuid,wat 

de mogelijkheid biedt de afzonderlijke bouwdelen onderscheidelijk te houden binnen het project als geheel . 

Verschijningsvorm 

De commissie geeft aan dat het voorstel binnen het gebiedstype “Niet-planmatige uitbreidingen” uit de 

welstandsnota Rotterdam gelegen is. Het plan maakt weliswaar onderdeel uit van een grootschalige ontwikkeling 

waarbinnen verschillende gebiedstypen voorkomen, echter dient het voorstel ook aan te sluiten bij de 

aangrenzende bestaande woonwijk. De criteria vragen om een verschijningsvorm die pandsgewijs is of in kleine 

ensembles. De stedenbouwkundige opzet van het plan is helder, echter mist er een coherente uitstraling en 

herkenbare hoofdvorm perbouwdeel. Het ontwerp wordt nu teveel gedomineerd door de verschillende 

uitzonderingen, zoals de dakopbouwen aan de Laan de Zuid. Daarnaast vragen de criteria om een driedeling in de 

gevel. Dit is deels opgepakt door het lichtere metselwerk in de plint, maar onvoldoende zichtbaar in het gehele 

gevelontwerp, met name aan de dakrand. De gevelinvullingen zijn in de presentatie in eerste instantie ingedeeld in 

een helder raster, echter vertroebelt deze helderheid door de grote hoeveelheid aan verschillende kozijnen 

waardoor consequentheid en verhoudingen zoek zijn. Ten slotte wordt erop gewezen dat gesloten begane grond 

(bergings) gevels ongewenst zijn en dat entreegebieden (zowel bij appartementen als woningen)  kwalitatief 

hoogwaardig vormgegeven dienen te worden. De beganegrond van het appartementengebouw is op dit moment te 
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gesloten en de vormgeving de autodoorgang in combinatie met een onopvallende entree naar de woningen 

overtuigt nog niet. 

Materiaal, kleur en detaillering 

In lijn met de opmerkingen betreffende de verschijningsvorm zouden de kleuren en materialen de coherente 

hoofdvorm per bouwdeel moeten ondersteunen, wat op dit moment nog niet het geval is. Daarnaast wordt 

gevraagd het materiaal- en kleurgebruik af te stemmen met de aangrenzende bouwdelen.  

 

Conclusie 

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

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering. 
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6.4  Piekstraat, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:30 

  

Omschrijving:  Realisatie woontoren 

Ontwerp / opdracht: Irma van Oort (KCAP) / Heijmans Vastgoed 

Dossier:  OLO 3492605 (conceptaanvraag) 

 

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

het plan. 

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van een 70 meter hoog woongebouw met commerciële plint op 

de kop van de Piekstraat, rondom grenzend aan de Nieuwe Maas, de Piekbrug en de Persoonshaven. De opbouw 

bestaat uit vier gestapelde volumes die van elkaar zijn verschoven, waardoor verschillende mogelijkheden voor 

terrassen ontstaan. Het onderste volume ligt over het talud aan het water. De plint is ingevuld met een 

commerciële ruimte richting de Piekbrug, en een hoofdentree en parkeeringang aan de Piekstraat. Aan het water 

worden drie woningen voorgesteld, die bereikbaar zijn door middel van een steiger rondom het gebouw. Aan de 

steiger zijn vlonders aan het water gekoppeld bedoeld voor private buitenruimtes voor de woningen. 

 

Het gevelontwerp is globaal uitgewerkt, met horizontale banden ter plaatse van de vloeren die per gestapeld blok 

verschillende verdiepingshoogtes krijgen. Elk blok krijgt een verschillende invulling tussen de gevelbanden met de 

toepassing van veel glas rondom. Het onderste blok wijkt af, aangegeven wordt dat hier aansluiting gezocht wordt 

met de kleuren en materialisering van de aangrenzende, industriële bebouwing.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de 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.  

- 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. 

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

- 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 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie geeft aan zich goed te kunnen vinden in de hoofdopzet van het plan. De bonkige opzet van de 

verspringende volumes is een overtuigend uitgangspunt in relatie tot het industriële karakter van het gebied. Hoe 

het gebouw concreet in de stad komt te staan zal nog verder moeten worden uitgewerkt. De bocht in de Piekstraat 

naar de Piekbrug lijkt hierbij erg nauw vormgegeven. Ook ontstaat er een ruimte tussen het gebouw en de 

Piekbrug die nog overtuigend zal moeten worden vormgegeven door middel van een inrichtingsplan.  

Verschijningvorm 

De aanzet om het onderste deel verwant te maken met de bestaande industriële bebouwing, en een afwijkende 

glazen bovenwereld is welstandshalve goed voorstelbaar. Wel vraagt de commissie zich af of de nu globaal 

getoonde, eenduidige vormgeving van het onderste volume haalbaar is, door de combinatie van open programma 

in het onderste deel en parkeren in de bovenliggende verdiepingen. De verschillen in gevelopzet op de 

bovenliggende blokken sluiten aan bij de stedenbouwkundige opzet van het gebouw, de afweging tussen 

samenhang in de gevel en verschillen per bouwvolume zal nader onderzocht moeten worden. Daarnaast vraagt de 

landing van het gebouw in het water nadere aandacht. Het is goed voorstelbaar om deze onderwereld een ruig 

karakter te geven in lijn met het overige deel van de kade, echter kan ook deze ruigheid goed ontworpen worden. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de voor zover uitgewerkte conceptaanvraag, en vraagt aandacht 

voor de hierboven genoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag in een volgende vergadering terug met een 

verder uitgewerkt plan waarin bovenstaande opmerkingen en vragen zijn verwerkt. 
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6.5  Schuttevaerweg 116, Centraal bestuur (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  Gevelvernieuwing autoshowroom 

Ontwerp / opdracht: Asta Krisrinsson (VJB architectuur en bouwmanagement) 

Dossier:  OLO 3460901 (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 de gevel van de bestaande autoshowroom en bijbehorende werkplaats te vervangen, het 

casco van het gebouw zal behouden blijven. De architect legt uit dat het bestaande gebouw sterk is verouderd en 

niet voldoet aan de huidige eisen. In het gebouw zullen verschillende autobedrijven gehuisvest worden met elk een 

eigen huisstijl. Dit is de reden dat de gevels opgebouwd zijn uit verschillende gevelmaterialen zoals 

damwandprofielen en sandwichpanelen. Het kleurenpalet is opgebouwd uit donkere en lichte tinten grijs. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau: Bijzonder (De Ruit) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- 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 

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

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- 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.  

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

Reclame 

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

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

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

architectuur van het object. 

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

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

 

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

nabespreking 
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De commissie geeft aan dat zij het erg jammer vindt dat de bestaande karakteristieke gevel vervangen wordt. De 

bestaande gevel die opgebouwd is uit beton en baksteen is kenmerkend voor dit naoorlogse bedrijventerrein. Aan 

de Van Giessenweg staan nog maar enkele gebouwen die refereren aan deze periode. Het gebouw is gelegen aan 

een van de belangrijke ontsluitingswegen van de stad waardoor sprake is van een bijzonder welstandsniveau en 

een hoog ambitieniveau wordt verlangd. 

Verschijningsvorm 

De karakteristieken van de omgeving is een van de redenen waarom het ontwerp de commissie nog niet overtuigt. 

De iconische verschijning van het bestaande gebouw gaat geheel verloren en wordt vervangen door een collage 

van verschillende huisstijlen van automerken. De commissie vraagt de architect een stap terug te doen en meer 

vanuit de kwaliteiten van het bestaande gebouw en de oorspronkelijke gebouwen in de Spaanse Polder tot een 

ontwerp te komen. Daarbij is het ook van groot belang dat gezocht wordt naar meer samenhangin hoofdvorm. De 

verschillende huisstijlen leiden nu tot een onsamenhangend gevelbeeld. Er zal gezocht moeten worden naar een 

formule met een casco als drager waarin de verschillende huisstijlen van de automerken hun plek kunnen krijgen 

zonder dat het gebouw uiteen valt. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De commissie verwijst naar de criteria waarin een reclameplan vereist wordt bij een bedrijfsverzamelgebouw.  

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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6.6 Leuvehaven 56, Centrum (3e behandeling)  

Omschrijving:  Nieuwbouw paviljoen 

Ontwerp / opdracht: Erik Moederscheim (Moederscheim Moonen) 

Dossier:  OLO 3006773 (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 behandeling op 18 april jl. en een tussentijds gesprek met een delegatie van 

de commissie is het plan op een aantal punten aangepast. Het gevelontwerp is gewijzigd zodat vervuiling (door 

bijvoorbeeld het nestelen van vogels) zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de huid zijn de open delen aan de 

onderzijde nooit horizontaal maar altijd schuin. Dit voorkomt dat vogels hier kunnen verblijven. In de overstekken 

worden op de constructiedelen vogelpinnen in kleur geplaatst. Om de helderheid van het concept in stand te 

houden maar ook om een zoveel mogelijk open gevelbeeld te krijgen, is het beton in de plint gewijzigd naar 

geëmailleerd glas (Colorbel). Tenslotte toont de architect een aangepast dakontwerp. Bij de overstekken loopt de 

gevel door over het dak, daartussen wordt het dak geheel gevuld met zonnepanelen, ook boven de 

installatieruimte.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op het aangepaste plan. Met de gewijzigde onderdelen in het plan zijn de eerdere 

strijdigheden met het welstandsbeleid weggenomen.  

De commissie vraagt aandacht voor de naamgevingen en eventuele reclames die op het gebouw komen. Zij ziet 

e.e.a. graag verwerkt in een reclameplan. 

 

Conclusie 

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

nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en verfijnde / zorgvuldige 

detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook een voorbehoud. De commissie mandateert het secretariaat voor de 

verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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6.7  Scheepmakerskade 106, Centrum (1e behandeling)  

Omschrijving:  Optoppen van de woning 

Ontwerp / opdracht: Remco Remijnse (2by4-architects) 

Dossier:  OLO 3601809 (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 op de kop van het bestaande woningbouwblok uit de jaren’80 een dakopbouw te plaatsen. 

De dakopbouw bestaat uit een volledige woning met een viertal terrassen. Drie daarvan zijn binnen het volume 

opgenomen. Eén daarvan wordt gerealiseerd op het dak van het onderliggende volume.  

Het bestaande trappenhuis wordt verlengd zodat de nieuwe woning ontsloten kan worden via een van de 

gezamenlijke opgangen. Qua materialen wordt gedacht aan een donker gevelmateriaal waar ook het dak in wordt 

uitgevoerd. Het donkere gevelmateriaal wordt gecombineerd met donkere kozijnen en een licht houten bekleding 

voor de loggia’s. 

 

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.  

Verschijningsvorm 

- 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.  

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.  

- 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 

Alhoewel het initiatief voor deze prominente plek in de stad zeker wordt gewaardeerd, reageert de commissie 

kritisch op het getoonde ontwerp.  

Ruimtelijke inpassing 

De commissie acht een dakopbouw denkbaar op het ensemble uit de jaren’80 dat zich uitstrekt langs de drie 

havenbekkens. De prominente plek waar de dakopbouw gesitueerd is vraagt om een zorgvuldige aanpak met als 

vertrekpunt het onderliggende gebouw. 

Verschijningsvorm 
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De dakopbouw in eigenzinnige vormentaal houdt onvoldoende rekening met het onderliggende gebouw. De 

dakopbouw zingt zich te veel los van het ensemble. De commissie vraagt de architect een stap terug te doen en 

naar meer samenhang te zoeken. Zij raadt de architect aan het bestaande gebouw te analyseren en de bestaande 

kwaliteiten als vertrekpunt te nemen voor het ontwerp.  

Materiaal, kleur en detaillering 

Dit onderdeel zal pas in een later stadium beoordeeld worden als bovenstaande bezwaren met een aangepast 

ontwerp zijn weggenomen. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  

 


