
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

1 

VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 13 JUNI 2018 

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

AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Galema, Molenaar, Ruitenbeek, Van Oort (vanaf 16:00 uur) 

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

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

7 PLANNEN (OPENBAAR) 15:30 

7.1 Müllerkade, Delfshaven (1e behandeling) 15:30 

Omschrijving: Mullerpier Blok 8 - Nieuwbouw eengezinswoningen 

Ontwerp / opdracht: Irma van Oort (KCAP) / Michelle Corbeau (AM) 

Dossier:  OLO 3711771 (conceptaanvraag) 

7.2 Schiedamse Vest 111, Centrum (1e behandeling) 15:50 

Omschrijving: De Maasbode: nieuwbouw woontoren 

Ontwerp / opdracht: Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa Architecten) / BPD Ontwikkeling 

Dossier:  OLO 3641353 (conceptaanvraag)  

7.3 Delfshavense Schie, Overschie (1e behandeling) 16:20 

Omschrijving: Nieuwbouw Blijvenburg - Samen aan de Schie 

Ontwerp / opdracht: Erik de Vries (WE architecten) / Bram van der Velden (Woonstad Rotterdam) 

Dossier:  OLO 3636853 (conceptaanvraag)  

7.4 Nassauhaven, Feijenoord (3e behandeling) 16:50 

Omschrijving: Nieuwbouw drijvende woningen 

Ontwerp / opdracht: Pieter Figdor (Public Domain Architecten) 

Dossier:  OMV.18.01.00293 

7.5 Putsebocht 21, Feijenoord (2e behandeling) 17:10 

Omschrijving: Nieuwbouw kindercampus, CBS de Sleutel 

Ontwerp / opdracht: Thomas Drenth (De Zwarte Hond) / Maaike Schravesande (Woonstad) 

Dossier:  OLO 3716931 (conceptaanvraag)  

7.6 Willemskade 15, Centrum (1e behandeling) 17:30 

Omschrijving: Uitbreiding ponton Waterbus en verschuiven aanlegsteigers Spido 

Ontwerp / opdracht: Marcel van Mourik (Havenbedrijf Rotterdam NV) 

Dossier:  OMV.18.04.00456 
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7.1 Müllerkade, Delfshaven (1e behandeling) 

Omschrijving:  Müllerpier Blok 8 - Nieuwbouw eengezinswoningen 

Ontwerp / opdracht: Irma van Oort (KCAP) / Michelle Corbeau (AM)  

Dossier: OLO 3711771 (conceptaanvraag) 

Commissielid Van Oort is niet aanwezig gedurende de behandeling van dit 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 nieuwbouw van veertien grondgebonden woningen op een centraal 

gelegen kavel op de Müllerpier. De opbouw bestaat uit zes hoge woningen aan de kade en zes lagere woningen 

aan de zijde van de binnenstraat op de pier. De woningen worden voorzien van een glazen kas op het dak, aan de 

straatzijde van de woningen. Tussen de rijen woningen wordt een lagere woning voorgesteld, die in haakse richting 

ten opzichte van de rijwoningen zijn georiënteerd. Het parkeren wordt opgelost op de begane grond tussen de 

woningen, het dak van het parkeerveld wordt ingericht als buitenruimte voor de woningen. De voor- en 

achtergevels van de woningen worden voorzien van een grote openingen in een gridstructuur. De zijgevels van de 

rijwoningen krijgen een glazen pui op de begane grond en een aantal erkers op de verdiepingen. De gevels 

worden voorgesteld in roodbruin metselwerk, met een lage plint in een afwijkende kleur. De gevels waar het 

parkeren aan de straat grenst worden voorzien van een halfopen, houten lamellenstructuur.  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling (Welstandsparagraaf Lloydkwartier - deelgebied Müllerpier) 

Relevante algemene criteria welstandsparagraaf Lloydkwartier 

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 massawerking 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. 

- 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. 

- 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, werking van 

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

veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 
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Relevante aanvullende criteria deelgebied Müllerpier 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

- De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben. De duidelijke contour van de volumes dient in de 

gevels benadrukt te worden. De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken. Het plan is gebaseerd 

op een bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het uiteenvallen van het 

middengebied in een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze. 

- De blokken kennen drie soorten aansluitingen op het maaiveld: een directe overgang met het maaiveld, een 

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin. Het karakter van de plint 

moet open zijn. De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk 

voordeuren op het begane grondniveau te geven. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 

meter, zodat het mogelijk is om er ook andere functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt 

het mogelijk de begane grond flexibel ten behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

Bouwwerk op zichzelf 

- De gebouwen worden als blokken ontworpen. Dit betekent over het algemeen een ononderbroken huid met 

een detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. Openingen, uitsteeksels, 

vluchttrappen en buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

- Aan- en opbouwen t.b.v. gebouwen en nutsvoorzieningen dienen in de bebouwing te worden geïntegreerd. 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Uitgangspunt is om eenheid te verkrijgen door te kiezen voor eerlijk en direct materiaalgebruik, waarbij de 

natuurlijke materialen zich voordoen in hun eigen kracht en in hun natuurlijke staat, bijvoorbeeld onbehandeld 

of transparant behandeld hout, metaal in metallic. Baksteen wordt toegepast door middel van menging van 

stenen uit een spectrum tussen oranjerood en mangaan. Per gebouw wordt gezocht naar een toepassing 

(kleur, mix, voeg, verband) die het specifieke karakter van het gebouw versterkt. Zodoende ontstaat 

dieptewerking door lichtere en donkere, gladde of ruwe gebouwen. 

- De kleur van de steen van de plintzone, de eerste drie lagen, dient met de klinkerbestrating van het maaiveld 

te corresponderen, waardoor eenheid ontstaat in het middengebied. 

- Prefab betonnen lateien en consoles in het zicht zijn niet toegestaan, tenzij zij een duidelijk esthetische 

bedoeling hebben. 

Reactie van de commissie op de ingediende, schetsmatige opgezette conceptaanvraag, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de afwijkende woningtypologie op de Müllerpier op zich goed voorstelbaar is. De 

hogere wand aan de waterzijde en het lagere deel naar het binnengebied en het park is op passend in de 

stedenbouwkundige structuur. Wel vraagt de commissie om beter aan te sluiten bij het sculpturale karakter van de 

bouwblokken op de Müllerpier. De criteria voor dit gebied vragen om een bouwblok. De hoofdopzet van het 

voorstel heeft teveel een opzet van twee rijen woningen met een tussengebied.  

Het ontbreken van een heldere bouwblokformule komt tevens tot uiting in de opzet van de gevels. De gevel aan 

het park is ter plaatse van de rijen woningen ontworpen als zijgevel, terwijl een bouwblok aan alle zijden dezelfde 

mate van expressie dient te krijgen. Dit wordt versterkt door de houten lamellenstructuur ter plaatse van de 

parkeerplekken, die het blok verder opdeelt. De glazen serres op het dak zijn op zich een positieve aanvulling op 

de woonkwaliteit, echter zouden deze in een verdere uitwerking beter geïntegreerd kunnen worden in de 

sculpturaliteit van het blok.  

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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7.2  Schiedamse Vest 111, Centrum (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  De Maasbode: nieuwbouw woontoren  

Ontwerp / opdracht: Evert Kolpa (Van Bergen Kolpa Architecten) / BPD Ontwikkeling 

Dossier:  OLO 3641353 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van een woongebouw op de hoek van een wederopbouwblok, 

grenzend aan het plein ’t Landje. Op de locatie staat de voormalige drukkerij De Maasbode die wordt gesloopt. De 

kenmerkende krantenvitrines in de bestaande gevel worden op aangepaste wijze teruggebracht in de plint, de 

originele krantenvitrines worden in de entreehal geplaatst. Het woongebouw behoud de naam De Maasbode. 

 

Het gebouw heeft een opbouw van parkeren in de kelder, een commerciële plint, drie lagen met studio’s, 

gestapelde gezinswoningen en appartementen in de top. De parkeerkelder is bereikbaar via twee liften, vanaf een 

hof aan de achterzijde van het gebouw. De plint wordt uitgevoerd in een lichte natuursteen, en voorzien van een 

hoge entree die als een straat door het gebouw loopt. Aan de straat bevinden zich hoge commerciële ruimtes 

voorzien van glazen puien. Boven de plint zijn de gevels opgebouwd uit licht metselwerk en glazen puien met 

donkere aluminium kozijnen. De studio’s en appartementen zijn voorzien van inpandige balkons en grote 

schuiframen. De drielaagse, gestapelde gezinswoningen worden gesitueerd rondom ruim opgezette binnenstraten, 

die met glazen puien worden afgeschermd tegen de wind. Tevens krijgen deze woningen een omloop rondom, 

voorzien van plantenbakken. De balkons en balustrades van de omloop en de buitenruimtes worden in een 

donkere kleur voorgesteld, zowel in aanzicht als aan de onderzijde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

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 en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

- 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. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 
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- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- 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 reageert positief op de bijzondere hoofdopzet van het gebouw. De stapeling van verschillende 

woontypologieën en de ruime binnenstraten op verschillende niveaus geven het gebouw een bijzonder en open 

karakter. Het 70 meter hoge gebouw maakt een passende overgang tussen de lage bebouwing en de geplande 

woontorens in het gebied. 

Verschijningsvorm 

De stapeling van verschillende typologieën is duidelijk af lezen in de gevels, wat het aanzicht van het gebouw ten 

goede komt. De begane grond heeft een zeer open karakter naar de straat, wat een meerwaarde geeft aan de 

openbare ruimte. Dit wordt versterkt door de riant vormgegeven entreegebieden naar de woningen, en de 

oplossing voor het ondergronds parkeren. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De architect geeft aan om in de materialisering van het gebouw aansluiting te zoeken bij de 

wederopbouwarchitectuur van het aangrenzende bouwblok. Door de opbouw van de natuurstenen plint, de 

Rotterdamse laag, en de lichte metselwerk gevels is dit deels afleesbaar in het gebouw. De donkere puien en met 

name balkons geven het gebouw echter een zeer zwaar karakter, met te sterke contrasten tussen de donkere en 

lichte materialen. Ook in de detaillering van de puien en balustrades wordt gevraagd om verfijning aan te brengen, 

zodat het woongebouw een subtielere aansluiting met de aangrenzende wederopbouwarchitectuur krijgt. Ten slotte 

wordt gevraagd om het schetsmatig getoonde dakvolume en het dakvlak van een passende en volwaardige 

afwerking te voorzien. 

Conclusie 

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

hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 

wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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7.3  Delfshavense Schie, Overschie (1e behandeling)  

  

Omschrijving:  Nieuwbouw Blijvenburg - Samen aan de Schie 

Ontwerp / opdracht: Erik de Vries (WE architecten) / Bram van der Velden (Woonstad Rotterdam) 

Dossier:  OLO 3636853 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van twee woontorens in een groene zone langs de Schie, op 

een locatie waar de groene zone kruist met de opgang naar de Spaanse brug. De architect geeft aan dat het 

bestemmingsplan een continuering van de aangrenzende stempel- en strokenbouw typologie met twee 

hoogteaccenten aangeeft, maar dat gekozen is voor twee kleine, hogere volumes zodat de groene zone langs de 

Schie meer intact wordt gehouden. De torens zijn gedraaid ten opzichte van de aangrenzende bebouwing en 

hebben een afgeschuind dak. Parkeren wordt deels opgelost als verlengde van de bestaande parkeerplekken 

langs de opgang, deels onder de brug en deels langs een bestaande straat bij een aangrenzend bouwblok. De 

blokken staan direct in het landschap, dat is vormgegeven met kromme paden, begroeiing en water. 

 

De gevels zijn voorgesteld in metselwerk en voorzien van een driedeling bij de hoogste toren en een tweedeling bij 

het lagere volume. De drielaagse plinten krijgen een boogstructuur, waarachter woningen zijn gesitueerd. Het 

middendeel heeft een gevel met verticale openingen en balkons. Bij het bovendeel in de hogere toren worden de 

gevelopeningen groter en krijgen de woningen loggia’s. De architect toont een aantal studies naar een half 

verdiepte begane grond, waarin bergingen dan wel fietsenstallingen zijn geplaatst. Aangegeven wordt dat het 

maaiveld hier iets op gaat lopen, zodat er woningen direct aan het groen zullen grenzen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante Criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- 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.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 
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- 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. 

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

- 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, schetsmatige opgezette conceptaanvraag, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

Ruimtelijke inpassing 

De commissie geeft aan dat afwijken van de voor de buurt kenmerkende stempel- en strokenbouw  in haar ogen 

zeer goed denkbaar is, vanwege de ligging in de groenstructuur langs de Schie en in de nabijheid van 

hoofdwegen. De keuze voor twee torentjes biedt de mogelijkheid deze groenstructuur te continueren. De wijze 

waarop deze keuze is uitgewerkt is echter nog niet overtuigend. De gedraaide volumes tonen geen relatie met de 

oriëntatie van de aangrenzende bebouwing. Het verlengen van de bestaande parkeerzone tot in de groenzone lijkt 

niet de meest kwalitatieve oplossing. Daarnaast geeft de commissie aan dat parkeren onder een brugopgang een 

zeer onprettige ruimte oplevert, tenzij gekozen wordt voor een afgesloten parkeeroplossing. De relatie tussen het 

groen en de torens is nog niet duidelijk uitgewerkt, maar roept al veel vragen op. Onduidelijk is hoe het groen 

aansluit op de bestaande parkstrook, of dit terrein openbaar of privé is, wie het groen zal beheren en onderhouden, 

hoe het maaiveld aansluit op de woningen op de begane grond en welke kwaliteit dit voor de woningen oplevert.  

Verschijningsvorm 

De commissie geeft aan dat er in verschijningsvorm aansluiting gevonden dient te worden met de aangrenzende 

woonwijk. Met name de boogstructuur in de plint lijkt hierbij een wezensvreemde vorm. 

Materiaal, kleur en detaillering 

De impressies van het voorstel tonen per beeld verschillende tinten metselwerk, waardoor het onduidelijk is welke 

kleur gevel de architect voor ogen heeft. Ook hier wordt gevraagd om aansluiting te zoeken bij de materialisering 

van de aangrenzende woonwijk, waardoor de gebouwen samen met de bestaande bebouwing een nieuwe, 

herkenbare identiteit zullen vormen.  

 

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

8 

7.4 Nassauhaven, Feijenoord (3e 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 aangepaste 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 toont het aangepaste plan voor de drijvende woningen. Er is een aantal aanpassingen in het 

gevelontwerp doorgevoerd. Hiermee wordt gezocht naar meer samenhang tussen woning en drijflichaam en een 

stoerder, meer havenachtige uitstraling. Er zijn stevige U-profielen op het drijflichaam toegevoegd die terugkomen 

in de gevels van de woningen. Daarnaast zijn de horizontale roedes in de gevelopeningen komen te vervallen.  

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 herkenbare 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, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw 

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

en de nabespreking 

De commissie reageert positief op het aangepaste voorstel. Door de wijzigingen in het ontwerp is er meer 

samenhang gekomen tussen het drijflichaam en de woningen. Ook zijn de woningen stoerder geworden door het 

weglaten van de horizontale roeden en de toevoeging van de U-profielen. De woningen ogen hierdoor robuuster en 

passen daarmee beter bij de havenachtige omgeving. Voor de nadere uitwerking vraagt de commissie aandacht 

voor de aluminium profielen, deze dienen qua uitstraling gelijk te zijn aan de stalen profielen op het drijflichaam.  

Tenslotte doet de commissie een oproep aan de stad ten aanzien van het bouwen op het water. Zij ziet graag dat 

hier zo spoedig mogelijk beleid voor wordt opgesteld met een duidelijk ambitieniveau dat bijdraagt aan de 

ruimtelijke kwaliteit van de stad.  

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid. Het advies aan het bestuur is 

daarom positief. De getoonde beelden uit de presentatie waarop goedkeuring is gegeven door de commissie 

dienen zo spoedig mogelijk te worden toegevoegd aan de aanvraag omgevingsvergunning.  
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7.5 Putsebocht 21, Feijenoord (2e behandeling) 

Omschrijving:  Nieuwbouw kindercampus, CBS de Sleutel 

Ontwerp / opdracht: Thomas Drenth (De Zwarte Hond) / Maaike Schravesande (Woonstad) 

Dossier: OLO 3716931 (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 aangepaste conceptplan voor de nieuwbouw van een school met gymzaal. Naar 

aanleiding van de voorgaande behandeling van het plan in de commissievergadering en een tussentijds gesprek 

met een delegatie van de commissie is het plan aangepast. Door de stedenbouwkundige opzet en positie van de 

nieuwe school ontstaat een ensemblewerking met de twee bestaande, monumentale scholen. De karakteristieken 

van de bestaande scholen zijn door de architect geanalyseerd en op eigentijdse wijze vertaald in het ontwerp. 

Eigenschappen als kleur, materiaal, parcelering, massaopbouw en de wijze van inpassen van gevelopeningen zijn 

hierin meegenomen. Ook wordt het plein ommuurd en is de school nu aan de straat gepositioneerd.  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

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 het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

omringende blokken. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

- 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. 

- 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 en aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 
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De commissie reageert positief op het aangepaste plan en spreekt haar waardering uit over het ontwerp.  

Ruimtelijke inpassing 

De wijze waarop de school is gepositioneerd aan de straat, gelijk als de andere scholen, overtuigt de commissie. 

De commissie vraagt aandacht voor de inpassing van de fietsenstalling. De wijze waarop deze nu wordt ingepast 

doet afbreuk aan het zorgvuldige ontwerp en blokkeert tevens een belangrijke zichtlijn.  

Verschijningsvorm 

De commissie spreekt vol lof over het gevelontwerp en de wijze waarop de karakteristieken van de monumentale 

scholen van Van der Steur op eigentijdse wijze zijn verwerkt in het plan. De commissie doet de collegiale suggestie 

om nog eens te kijken naar de manier waarop de entreepartijen zijn uitgewerkt in relatie tot de bestaande 

schoolgebouwen. De entree naar de gymzaal zou naar mening van de commissie meer uitnodigend en genereuzer 

mogen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

Hetzelfde geldt voor het materiaalgebruik. De commissie is benieuwd naar de nadere uitwerking van het plan in de 

vorm van detaillering. Zo ook de uitwerking van het dak en de inpassing van installaties, gezien de hogere 

omliggende bebouwing.  

 

Conclusie 

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

vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. 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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7.6 Willemskade 15, Centrum (1e behandeling) 

Omschrijving:  Uitbreiding ponton Waterbus en verschuiven aanlegsteigers Spido 

Ontwerp / opdracht: Havenbedrijf Rotterdam NV 

Dossier: OMV.18.04.00456 

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 projectleider van het Havenbedrijf presenteert het plan voor de vergroting en vernieuwing van de halte van de 

Waterbus. Het bestaande ponton is 46 meter lang, hieraan wordt een nieuw ponton van 40 meter geplaatst. De 

wachtruimtes op het ponton worden vernieuwd en uitgebreid. De vormgeving wordt omschreven als functioneel, 

uitgevoerd in staal en glas. De bestaande hellingbaan naar het ponton wordt behouden, een secundaire 

hellingbaan wordt aan het nieuwe ponton geplaatst zodat beide pontons ook onafhankelijk van elkaar kunnen 

functioneren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van onderhoud. Ook de Watertaxi krijgt ook een aanmeerplek op 

het nieuwe ponton. 

Door de uitbreiding van de Waterbushalte dient het bestaande ponton voor de partyschepen van Spido verplaatst 

te worden. Het ponton wordt richting het Wereldmuseum verschoven en komt daarmee geheel in het beschermd 

stadsgezicht te liggen. Daarnaast wordt het ponton ten opzichte van de bestaande situatie meer uit de kade 

geplaatst zodat er ruimte ontstaat voor een derde schip. 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties (Rechterdeel in het water) 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen (Linkerdeel in het water en op de kade) 

Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Scheepvaartkwartier) 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

omliggende bebouwing.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

 

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

en de nabespreking 

De commissie bedankt de projectleider voor de toelichting maar geeft daarbij aan dat zij het heel jammer vindt dat 

de ontwerper niet aanwezig is bij de behandeling.  

Ruimtelijke inpassing 

De commissie begint haar inhoudelijke reactie op het plan met het uitleggen en benadrukken van haar rol met 

betrekking tot beschermde stadsgezichten. Een deel van het plan bevindt zich in het beschermd stadsgezicht 

Scheepvaartkwartier. Een heel bijzonder en waardevol vooroorlogs deel van het Rotterdamse stadscentrum. 

Rotterdam heeft nog heel weinig plekken waar het karakter van de negentiende eeuwse vrije handelkade in deze 

mate behouden is gebleven. De commissie meent dat de stad dan ook heel zuinig moet zijn op deze historische 

plek mede als omgeving van het rijksmonument voormalige Sociëteit, nu Wereldmuseum. Met name de positie van 

het ponton voor de partyschepen van Spido staat op gespannen voet met zowel het beschermd stadsgezicht als 

het rijksmonument en de beleving daarvan vanaf het water.  

De commissie benoemt daarbij dat de locatie van de Waterbus, gezien vanaf het OV-knooppunt Leuvehaven, niet 

optimaal is. Zij doet een appel aan de stad en het Havenbedrijf om te onderzoeken of de Waterbus niet op een 

andere plek kan worden gesitueerd, dichter bij het OV knooppunt Leuvehaven. Hierdoor zou de kade in het niet 

beschermde deel voor de partyschepen van Spido gebruikt kunnen worden. De kade gelegen in het beschermd 

stadsgezicht kan dan geheel vrij blijven van pontons en aanlegsteigers en als vrije kade geschikt blijven voor 

afmeren van (historische) schepen passend in dit stadsbeeld. 

Verschijningsvorm 

Vervolgens gaat de commissie in op de verschijningsvorm van de wachtruimtes op het ponton van de Waterbus. 

Het getoonde ontwerp overtuigt de commissie niet. De commissie acht het ontwerp onvoldoende robuust, de 

havensignatuur ontbreekt (zie welstandscriteria). De haltes zijn nu vergelijkbaar met tramhaltes in de stad. Deze 

bijzondere functie en plek op het water vraagt om een stoere vormgeving die past bij de Rotterdamse havens. De 

commissie vraagt zich tevens af wat met het bestaande gebouwtje op het ponton gebeurt dat destijds vanuit een 

visie op havenkarakter is ontworpen en of de architect van dit gebouw reeds benaderd is over de nieuwe 

planvorming.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. De aanvraag houdt 

onvoldoende rekening met de beschermde status van de omgeving. Het advies op dit ontwerp aan het bestuur is 

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

met zijn architect graag terug in een volgende vergadering met een aangepast planvoorstel. 

 




