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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018 
Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 

 

AANWEZIG 

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

Secretariaat: Pronk, Van den Berg (verslag), Pennock (verslag), Vervoort (verslag) 

Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:00 

 

6.1 Baan 2, Centrum (3e  behandeling) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren met 145 appartementen ‘Baantoren’ 

 Ontwerp / opdracht: Stefan Prins (Powerhouse Company) 

 Dossier:   OLO 2397199 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Wilhelminakade, Feijenoord (1e  behandeling) (25 min) 15:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw hotel Chicago  

 Ontwerp / opdracht: Annette Bos (Team V), i.o.v. West Cord Hotels 

 Dossier:   OLO 3753975 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Handelsplein 1-125, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 15:45 

 Omschrijving:  Visieplan Entrepotgebouw - Vijf Werelddelen 

 Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar&Co) i.o.v. Van Deursen Group 

 Dossier:   OLO 3782503 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (5 min) 

 

6.4  Rakstraat 27, Kralingen- Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 16:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

Ontwerp / opdracht: Tom Bokkers (Bokkers van der Veen), i.o.v. Woonstad 

 Dossier:   OMV.18.07.00445 

 

6.5  Oude Wal, Hoogvliet (1e behandeling) (20 min) 16:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woningen en commerciële ruimten 

 Ontwerp / opdracht: Jeroen Hoorn (Jeroen Hoorn, architect), i.o.v. Frame Vastgoed 

 Dossier:   OLO 3763785 (conceptaanvraag) 
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6.1  Baan 2, Centrum (3e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren met 145 appartementen ‘Baantoren’ 

Ontwerp / opdracht: Stefan Prins (Powerhouse Company) 

Dossier:  OLO 2397199 (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 een aangepast voorstel voor de woontoren aan de Baan. In de vorige behandeling van het 

plan is enthousiast gereageerd op het ontwerp van de toren. Aanleiding voor de aanpassing is de mogelijkheid om 

het kavel naast de toren bij het voorstel te betrekken. Het naastgelegen gebouw wordt gesloopt en vervangen door 

een zes-laags gebouw met een woon- en kantoorfunctie. Een deel van dit kavel wordt gebruikt om de toren wat 

breder te maken. In het nieuwe volume wordt een parkeerlift toegevoegd, waarbij het parkeren deels onder de 

gebouwen en deels op de verdiepingen van het nieuwe volume wordt opgelost.  

 

Bij de toren worden een aantal aanpassingen aan de gevels voorgesteld. De luifel wordt voorzien van een 

balustrade en in de kroon worden dubbelhoge loggia’s op de hoeken toegevoegd. Voor het nieuwe volume is 

gekozen deze in verschijningsvorm te laten verschillen van de toren. De champagnekleurige gevels zijn voorzien 

van een hoge plint en een gevelverdeling in een raster structuur. Aan de zijde van de Baan heeft de gevel een 

geheel open karakter. Aan de Hoornbrekerstraat zijn de plint en de helft van de bovenliggende verdiepingen 

gesloten. Deze gevel sluit aan op het deel van de Baantoren waarbij de plint tevens een zeer gesloten karakter 

heeft. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

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. 

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.  
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.   

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

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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- 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).  
- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan in te kunnen stemmen met het verbreden van de toren. Ook de aanpassingen aan de 

kroon van de toren zijn goed voorstelbaar. Met de keuze om de luifel te voorzien van een balustrade kan niet 

worden ingestemd. Het toepassen van een balkon op deze hoogte is niet passend bij de verschijningsvorm van de 

toren. 

 

De commissie ondersteunt de keuze om het nieuwe gebouw in grootte en verschijningsvorm bij de bestaande 

bebouwing aan te laten sluiten, en niet bij de toren. Aangegeven wordt dat de hoofdopzet van de schetsmatig 

uitgewerkte gebouw in principe voorstelbaar is, maar dat er in een verdere uitwerking zal moeten worden gezocht 

naar een overtuigende gevelopbouw met een duidelijke gevelbeëindiging.  

 

Daarnaast heeft de commissie een opmerking betreft de geslotenheid van de plint. In principe zou het betrekken 

van het naastgelegen kavel bij het voorstel mogelijkheden moeten bieden om meer openheid naar de straat te 

creëren. De gevel aan de Hoornbrekerstraat heeft echter een zeer gesloten karakter, zowel in de plint als ter 

plaatse van de parkeerplekken op de verdiepingen. Gevraagd wordt om de openheid van de begane grondgevel te 

vergroten.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 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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6.2  Wilhelminakade, Feijenoord (1e behandeling) (25 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw hotel Chicago  

Ontwerp / opdracht: Annette Bos (Team V), i.o.v. West Cord Hotels 

Dossier:  OLO 3753975 (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 ontwerp van het Chicago Hotel op de midden-zone van de Wilhelminapier. Gekozen is 

om het gebouw op te delen in twee volumes, die door middel van een zwevend volume worden verbonden. Tussen 

de twee volumes ontstaat een plein met de entree naar het hotel. De volumes sluiten in hoogte aan bij het 

naastliggende Hotel New York en het Las Palmas gebouw. Het deel aan de Las Palmas-zijde is voorzien van een 

opbouw met afgeronde hoeken. Daarnaast zijn aan dit volume balkons toegevoegd, die in een ogenschijnlijk 

willekeurig patroon over de gevel zijn verspreid. Het gebouw is voorzien van een hoge, open plint rondom, met 

glazen, afgeronde hoeken. Op de koppen bevinden zich de entree naar de parkeerkelder en het facilitaire 

programma.  

 

De gevelopbouw bestaat uit een rasterstructuur van donker gekleurd metselwerk. Bij de gevelopening trapt het 

metselwerk aan één zijde naar binnen. De balkons zijn goudkleurig en voorzien van spijlenhekwerken. De 

dakopbouw is afwijkend vormgegeven, met buitenruimtes rondom en afgeronde hoeken. Het zwevende volume is 

opgebouwd uit een ribbenstructuur waartussen panelen zijn opgenomen, die door middel van nader te bepalen 

perforaties een zekere mate van openheid zullen verkrijgen. De onderzijde is ingevuld met glas, waardoor het 

zwembad vanaf het plein zichtbaar wordt. 

 

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.  

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw.  
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  
- 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, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

- 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). 
- 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 

De commissie geeft aan enthousiast te zijn betreft zowel de invulling van een hotel op deze plek als het 

ambitieniveau van het plan. Echter is er wel een opmerking met betrekking tot de stedenbouwkundige opzet. Op dit 

moment is het onduidelijk of de keuze wordt gemaakt voor twee losse gebouwen of voor één gebouw. Gevraagd 

wordt om hierin een duidelijke richting te kiezen en dit consequent door te zetten in de verschijningsvorm en de 

uitwerking van de tussenruimte. De commissie oordeelt positief over het toepassen van een hoge, open plint met 

horeca en commercieel programma en het verbergen van het parkeren onder het gebouw. Dit zal de plek zeer ten 

goede komen.  

 

De opzet van de gevels met een rasterstructuur en de afwijkende opzet van de dakopbouw is goed voorstelbaar, 

en sluit aan bij het karakter van de bebouwing in de midden-zone van de Wilhelminapier. De verbijzonderde 

balkons zijn echter niet goed passend in dit gebied. Met de detaillering en de willekeurige posities geven zij de 

gevel te veel het karakter van een woongebouw. Daarnaast vraagt de commissie zich af of de matte, donkere 

steen niet een te sombere uitstraling aan het gebouw zal geven.  

 

Conclusie 

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

volgende vergadering 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  Handelsplein 1-125, Feijenoord (1e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Visieplan Entrepotgebouw – Vijf Werelddelen  

Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar&Co) i.o.v. Van Deursen Group 

Dossier:  OLO 3782503 (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 conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, l id 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan  

De architect presenteert een kadervoorstel voor het rijksmonument ‘Vrij Entrepot De Vijf Werelddelen’. Het 

kadervoorstel betreft een visie op de programmering en positionering van het gebouw in relatie tot de 

monumentale waarden. In de visie wordt ingezet op een betere relatie tussen gebouw en omgeving, het versterken 

van de oorspronkelijke opzet van vijf intern gescheiden pakhuizen, het activeren van het atrium en het 

herbestemmen van de kantoren naar loftwoningen. 

Ter versterking van de oorspronkelijke opzet kunnen de openingen in de scheidingswanden van de voormalige 

pakhuizen tot aan de tweede verdieping worden dichtgezet met glazen puien. Dit is echter wel afhankelijk van de 

programmering. Daarnaast wordt voor de horecagelegenheden aan de kade de mogeli jkheid geboden naar het 

atrium toe uit te breiden. Voor een verzorgde blik in het atrium vanaf de appartementen is een handboek met 

inrichtingsmogelijkheden en spelregels opgesteld. In programmering verschuift de huidige supermarkt vanuit het 

midden naar de kop van het gebouw. Tevens worden de kantoorruimtes op de eerste verdieping herbestemd naar 

loftwoningen, met ieder een eigen entree aan de pleinzijde. De woningen worden toegankelijk via een nieuw 

houten bordes boven de gracht, op het niveau van het opgetilde plein. Om het wonen aan deze zijde van het 

gebouw te veraangenamen wordt voorgesteld het bordes en het opgetilde plein te vergroenen, met uitzondering 

van de expeditiezone.  

 

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 transparantie van ensembles.  

- 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 

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 
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Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

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

Rotterdam. 

- 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).  

- 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 

De commissie reageert positief op het feit dat er een kader wordt opgesteld voor het rijksmonument ‘Vrij Entrepot 

De Vijf Werelddelen’, dat door zijn huidige programmering en positionering in de omgeving niet naar wens 

functioneert. De commissie waardeert vanuit de monumentwaarde de inzet tot het versterken van de 

oorspronkelijke opzet in de vijf compartimenten, de Vijf Werelddelen. Wel vraagt de commissie of het toekomstig 

gebruik, denk aan een supermarkt, goed te verenigen zal zijn met deze compartimentering. In de uitwerking van de 

bouwdelen moet ook steeds gaan blijken dat de compartimentering goed te verenigen is met het atrium, dat op de 

lengterichting van het gebouw is gericht.  

De commissie pleit er voor om de te treffen maatregelen goed te overdenken, alvorens tot uitvoering over te gaan. 

Het kaderplan geeft nu nog onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen hoe een aantal fundamentele 

tekortkomingen van het gebouw verholpen gaan worden. De kern van de zaak is hoe aanhaking van het complex 

op zijn omgeving wordt verbeterd. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waar actief gebruikte entrees zijn te verwachten 

die mede bepalend zijn voor een kwaliteitsvolle aanhechting aan de omgeving.  

 

Naast dit hoofdaspect heeft de commissie de volgende opmerkingen en vragen:  
- Aan de kadezijde wordt een visie gemist op de omgang met de voorzetpuien die voorlangs het monument zijn 

geplaatst, in relatie tot het monument en de beoogde opwaardering van de kade tot entreezone.  
- Het voorstel tot het herbestemmen van de niet goed verhuurbare kantoren (op de eers te verdieping) naar 

loftwoningen, met ieder een eigen entree op pleinniveau is positief. Maar wellicht zijn er mogelijkheden om de 

woonsfeer (zowel in de gevel als op het pleinniveau) beter te benutten en van buitenaf meer zichtbaar te 

maken.  
- Er wordt aandacht gevraagd voor de vormgeving van de houten bordessen en groenvoorziening boven de 

gracht die nu nog niet overtuigt.  

 

Tot slot geeft de commissie mee dat zij het initiatief tot een betere positionering van het gebouw in zijn omgeving 

ondersteunt. Zij hoopt dat de plannen voor de herpositionering van de directe omgeving in samenwerking met de 

gemeente kunnen worden geconcretiseerd. 

 

Conclusie 

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

in een volgende vergadering met een voorstel voor het kader en eventuele deelplannen dat antwoord zal geven op 

bovengenoemde vragen en opmerkingen. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende 

kaderplan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.4 Rakstraat 27, Kralingen-Crooswijk (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen 

Ontwerp / opdracht: Tom Bokkers (Bokkers van der Veen), i.o.v. Woonstad  

Dossier:  OMV.18.07.00445 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de vervangende nieuwbouw van 16 woningen op de hoek van de 

Rakstraat en de Schuttersweg. Hiermee wordt het van oorsprong gesloten bouwblok weer hersteld. De nieuwbouw 

bestaat uit een hoger volume van vier lagen appartementen met plat dak op de hoek en drielaagse 

eengezinswoningen in de Rakstraat. De architect presenteert een analyse van de omgeving waarop de 

uitgangspunten voor het ontwerp zijn gebaseerd. De analyse heeft geresulteerd in een keuze de nieuwbouw op te 

delen in drie kleinere ‘ensembles’, zoals kenmerkend is voor de straatwanden in de directe omgeving. De gevels 

worden voorgesteld in metselwerk. De kleuren van de steen, voeg, kozijnen en voordeuren worden voorgesteld in 

zeer dicht bijeen liggende kleuren. De driedeling plint-middendeel-beëindiging wordt op eigentijdse wijze benadrukt 

met verschillende soorten metselwerkverbanden en -verbijzonderingen. De drie ensembles onderscheiden zich in 

hoogte, kleur metselwerk en kleur van de voeg. De raamkozijnen zijn onderdeel van terugliggende vlakken 

metselwerk. De kop van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door de uit de gevel stekende balkons van de 

appartementen. 

 

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

stad als geheel. 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid.  
- 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 die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- 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. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
- 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. 
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- Materiaal, k leur 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. 
- 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. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie laat haar waardering blijken voor de gekozen typologie met een gesloten hoek met appartementen.  

Ook het opdelen in ensembles past goed bij de karakteristieken van de omgeving.  

De keuze voor een monolithische aanpak met metselwerk, voeg, kozijnen en balkons in dicht bij elkaar liggende 

kleuren, ligt niet in het verlengde van de gepresenteerde analyse van de omgeving. Juist de rijke schakering van 

materialen en kleuren in de omliggende bebouwing valt daarin op. Daarnaast meent de commissie dat de gevels te 

gesloten zijn. Niet alleen zijn er weinig raamopeningen, de raamopeningen zijn ook relatief klein. De verhouding 

open-gesloten sluit niet aan op de omgeving.  

Kenmerkend voor de omgeving zijn de verbijzonderingen van de hoeken. De positionering van een slaapkamer op 

de begane grond van de hoek lijkt niet de gewenste verbijzondering en bij de situatie passende openheid op te 

leveren. Een meer passende keuze zou zijn de entree van de appartementen of die van de begane grond woning 

op de hoek te situeren. De balkons van de appartementen zijn niet ondergeschikt aan de hoofdmassa en 

domineren het gevelbeeld van de hoek op negatieve wijze. Dit wordt nog versterkt door de geringe 

verdiepingshoogte van de begane grond in verhouding tot de directe omgeving. De commissie pleit ervoor om hier 

te zoeken naar een oplossing die zowel de eisen vanuit de welstand als vanuit de woningkwaliteit verenigt.  

 

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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6.5  Oude Wal, Hoogvliet (1e behandeling) 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woningen en commerciële ruimten 

Ontwerp / opdracht: Jeroen Hoorn (Jeroen Hoorn, architect) i.o.v. Frame Vastgoed 

Dossier:  OLO 3763785 (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 vervangende nieuwbouw van een winkelstrip met woningen er boven. 

Het plan betreft een horizontaal deel met drie lagen appartementen op een commerciële plint en een terugliggend 

verticaal accent van elf lagen. Het parkeren is ondergronds opgelost. Het horizontale bouwdeel is tweezijdig 

georiënteerd door middel van een corridorontsluiting met rug-aan-rug woningen. De gevels bestaan uit gemetselde 

kaders in lichtbeige baksteen. Het diepe metselwerk kader vormt tevens de luifel voor de commerciële plint. De 

woninggevels binnen de kaders bestaan uit grote lichte glasvlakken met een verticale kozijnbelijning. 

 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

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

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

 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materiaal, k leur 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). 
- 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 waardeert het hoge ambitieniveau van het getoonde conceptplan. Stedenbouwkundig is het plan 

goed ingepast en het hoogte accent is voorstelbaar. De commissie reageert zeer positief op het ondergronds 

parkeren en de manier waarop door de indeling van de begane grond dichte gevels in de plint worden voorkomen. 

De commissie merkt op dat de sculpturale vormgeving in het ontwerp te sterk een utilitaire functie suggereert, de 

woonfunctie komt hierdoor nog onvoldoende tot uiting. Het gevelontwerp mist nog de verfijning of nuancering die 

nodig is om meer aansluiting op de omliggende (woon)bebouwing te verkrijgen. Ook komt de voor dit gebiedstype 

kenmerkende weefselstructuur onvoldoende tot uitdrukking in het gevelontwerp. De commissie kan zich wel vinden 

in de manier waarop de architectonische eenheid tussen de verschillende bouwdelen is bereikt . 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 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.  


