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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018 
Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 
AANWEZIG 
Commissie: Michel (voorzitter), Bloks, Diederen, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort  
Secretariaat: Pronk, Pennock (verslag), Vervoort (verslag), Van den Berg (verslag) 
Bureau Monumenten: Knibbeler (gedeeltelijk) 

 
6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:00 
 
6.1  Bergweg 110, Noord (1e behandeling) (20 min) 14:55 
 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Correctlocatie  
 Ontwerp / opdracht: Erik Fokkema (EGM) i.o.v. 2dVastgoed 
 Dossier:   OLO 3699581 (conceptaanvraag) 
 
 Spartapark-Noord 1, Delfshaven VERVALLEN      
 Omschrijving:  Uitbreiding Spartastadion  

Ontwerp / opdracht: Gert Jan Knevel en Rob Dekker (Knevel Architecten) 
 Dossier:   OLO 3827373 (conceptaanvraag) 
 
6.2  Willemskade 12, Centrum (2e behandeling) (20 min) 15:15 
 Omschrijving:  Vernieuwen en vergroten ponton halte Erasmusbrug 
 Ontwerp / opdracht: Marcel Booij (IV infra BV) i.o.v. Havenbedrijf Rotterdam NV 
 Dossier:   OMV.18.04.00456 
 
6.3  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (1e behandeling) (30 min) 15:35 
 Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis  

Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) i.o.v. BOEi  
Dossier:   OLO 3882823 (conceptaanvraag) 

 
PAUZE (5 min) 
 
6.4  Nabij Wollefoppenpad 2, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min) 16:10 
 Omschrijving:  Nieuwbouw hotel Oeverpark, Kosboulevard 
 Ontwerp / opdracht: Jules Zwijsen (Bureau ABJZ i.s.m. Knevel architecten) i.o.v. Ultrajectum 

development  
 Dossier:   OLO 3780749 (conceptaanvraag) 
 
6.5  Boompjes 60-66, Centrum (2e  behandeling) (20 min) 16:30 
 Omschrijving:  Nieuwbouw woontorens 
 Ontwerp / opdracht: Do Janne Vermeulen (Team V) i.o.v. Peak development  
 Dossier:   OLO 3256409 (OLO 2440423) (conceptaanvraag) 
 
6.6  Coolsingel 42, Centrum (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 16:50 
 Omschrijving:  Gevel Rode Zand, Herbestemming voormalig Postkantoor 
 Ontwerp / opdracht: Michael Unsicker (ODA New York) en Job Roos (Braaksma & Roos) i.o.v. OMNAM 
 Dossier:   OLO 3827373 (conceptaanvraag) OLO 3237283 (conceptaanvraag) 
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6.1  Bergweg 110, Noord (1e behandeling) (20 min)  
 
Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Correctlocatie  
Ontwerp / opdracht: Erik Fokkema (EGM) i.o.v. 2dVastgoed 
Dossier:  OLO 3699581 (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 voor de bouw van een appartementencomplex op het driehoekige kavel aan 
de kruising van de Bergweg en de Benthuizerstraat. Het leegstaande pand op de locatie wordt hierbij gesloopt. Het 
voorstel betreft een onderbouw in metselwerk en een hardstenen plint, en een glazen dakopbouw uit drie 
bouwlagen.  
 
De onderbouw bestaat uit een driehoekig volume met afgeschuinde hoeken. Op de kruising van de Bergweg en de 
Benthuizerstraat wordt een hoge horecaruimte voorgesteld. De gemeenschappelijke entree naar de 
appartementen bevindt zich aan de Bergweg. De lange gevels zijn voorzien van trappen die de verhoogde entrees 
bereikbaar maken, en deels het trottoir in steken. Aan de straat bevinden zich raamopeningen van de souterrains. 
Aan de Louwerslootstraat is de benedenbouw lager. Hier bevinden zich tevens de entrees naar de binnentuin en 
de fietsenbergingen. De gevel bestaat uit repeterende raamopeningen, met franse balkons en erkers. 
 
De dakopbouw bestaat uit een wat terugliggend glazen volume met een balkon rondom. Aan de kruising van de 
Bergweg en de Benthuizerstraat steken de balkons verder uit naar buiten, aan de andere zijde van het gebouw ligt 
het glazen volume op getrapte wijze verder terug en worden het volume en de balkons naar binnen toe 
afgeschuind. De platte daken aan deze zijde zijn voorzien van gemeenschappelijke daktuinen. 
 
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 
- 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.). 
- 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 
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- 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). 
- 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 zich goed te kunnen vinden in de hoofdopzet van het voorstel. De maat en de architectuur 
van de onderbouw sluit op overtuigende wijze aan op de aangrenzende bouwblokken. De keuze voor een in 
verschijningsvorm afwijkende dakopbouw is hierbij goed passend. Op de kruispunten van de Louwerslootstraat met 
de andere twee straten is de opzet echter nog niet overtuigend. Door de naar binnen trappende volumes en de 
afgeschuinde hoeken ontstaat hier een zeer onsamenhangend straatbeeld vanuit de Benthuizerstraat en de 
Bergweg. De commissie vraagt deze hoeken aan te passen, en doet daarbij de suggestie om de afschuining aan 
de binnenzijde van het blok te plaatsen. Hierdoor ontstaat zowel een eenduidiger beeld als de mogelijkheid meer 
daglicht in de binnenzijde van het bouwblok toe te laten treden. De commissie kan zich vinden in de keuze en 
combinaties van de verschillende materialen. Gevraagd wordt om een zorgvuldige uitwerking en detaillering, met 
veel aandacht voor een fraaie afwerking van de verschillende hekwerken, balkons en de erkers, inclusief de 
onderzijden.  
 
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. 



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

 
4 

 

6.2  Willemskade 12, Centrum (2e behandeling) (20 min)  
 
Omschrijving:  Vernieuwen en vergroten ponton halte Erasmusbrug 
Ontwerp / opdracht: Marcel Booij (IV infra BV) i.o.v. 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 architect presenteert het voorstel voor de aanpassing van de aanlegplekken van de Spido en de Waterbus. In 
een eerdere commissievergadering is het voorstel gepresenteerd door de projectleider. De architect geeft aan dat 
het voorstel ongewijzigd is ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan. In de presentatie gaat de architect 
dieper in op de keuze voor het verplaatsen van het ponton van de Spido in het beschermd stadsgezicht en voor het 
rijksmonument de voormalige Sociëteit, nu Wereldmuseum. Onderzocht is of de aanlegplekken uit het beschermd 
stadsgezicht geplaatst kunnen worden en of de Waterbus naar de Leuvehaven verplaatst kan worden. Dit is om 
verschillende redenen onmogelijk gebleken. 
 
Daarnaast gaat de architect in op de architectonische uitwerking van de halte van de Waterbus. Aangegeven wordt 
dat de halte een gelijke uitstraling dient te hebben als andere haltes van de lijn, om een herkenbaar geheel uit te 
stralen. Om deze reden is het voorstel ongewijzigd ten opzichte van het eerder voorgelegde plan.  
 
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 opnieuw gepresenteerde aanvraag omgevingsvergunning, de beelden 
zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij het waardeert dat ditmaal het voorstel door de architect wordt gepresenteerd en dat 
de keuzes voor de positionering van de pontons en de verschijningsvorm van de wachtruimtes nauwkeuriger 
worden uitgelegd. De commissie benadrukt nogmaals haar rol met betrekking tot beschermde stadsgezichten en 
het beschermen van het aanzicht van rijksmonumenten. Vanuit deze rol kan de commissie niet instemmen met de 
voorgestelde positionering van de pontons en de verschijningsvorm van de wachtruimtes van de Waterbus.  
 
Voor wat betreft de positionering van de pontons merkt de commissie op dat het aanleggen van al dan niet 
historische schepen aan de kade op zichzelf positief is binnen het beschermd stadsgezicht. De kade dient echter 
vrij te blijven van pontons en dergelijke, die een vrij zicht en vrije ligging in het monumentale waterfront beperken. 
Het verlengde ponton van de Waterbus in combinatie met de nieuwe positionering van het aanlegponton van de 
Spido sluiten een wisselend gebruik van de historische kadewand uit. Voor de verdere beargumentering, ook wat 
betreft de vormgeving van de wachtruimte en het ponton, wordt verwezen naar het verslag d.d. 13 juni 2018.  
 
Conclusie 
Er wordt geen reden gezien om voorbij te gaan aan het beleid, daarom wordt negatief geadviseerd aan het 
bestuur. 
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6.3  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (1e behandeling) (30 min) 
 
Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis 
Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) en Mitchell Bäcker (Bureau Polderman) i.o.v. BOEi  
Dossier:  OLO 3882823 (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 ingediende 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 herbestemming van het poortgebouw, dat onderdeel is van het 
voormalig Zuiderziekenhuis complex. De programmatische invulling betreft een gymnasium en een aantal 
verhuurbare werkruimtes. Het meest kenmerkende deel van het gebouw bevindt zich aan de Groene Hilledijk en 
bestaat uit drie bouwlagen en een kap. Door middel van een open poort is het binnengebied van het complex 
bereikbaar. De achterliggende bouwdelen zijn lager uitgevoerd. Aan de buitenzijde bevinden zich twee pleinen, 
waarvan de buitenruimte aan de zuidoostelijke zijde twee vrijstaande, kleinere gebouwen en een hoge schoorsteen 
bevat.  
 
De architect stelt de volgende ingrepen voor, die de mogelijkheid moeten gaan bieden voor de herbestemming 
naar het Zuider Gymnasium: 
1. De poort onder het hoofdgebouw wordt getransformeerd naar de hoofdentree voor de school, waarbij de voor- 

en achterzijde van de open doorgang worden dichtgezet met een glazen pui. Onderzocht wordt of de 
bestaande glazen schuifdeuren in ere hersteld kunnen worden. De ruimte wordt onderdeel van een lange 
Stoa, van waaruit het gebouw ontsloten zal worden.  

2. Op de verdiepingen van het hoofdgebouw worden de binnenwanden, en een hoog monumentaal 
gewaardeerde draagmuur verwijderd om ruimte te creëren voor verschillende lokalen. Op de voorste 
verdieping wordt een collegezaal toegevoegd, waarbij de vloer naar de zolder deels wordt verhoogd. 

3. In het voormalige ketelhuis worden diverse binnenwanden verwijderd om ruimte te bieden voor een aula. Een 
bestaande loopbrug wordt hierbij verplaatst. 

4. In de voormalige keukenvleugel worden een deel van de gevel en de binnenwanden gesloopt. Een nieuw 
gymzaal volume wordt in de gevel en het dak geschoven. Het rechthoekige bouwvolume krijgt een 
gevelbekleding van metselwerk in klampverband. Ter hoogte van het dak van de bestaande vleugel wordt 
verticale beplating met raamstroken voorgesteld. Op straatniveau krijgt het nieuwe bouwdeel een lage, 
horizontale glasstrook. 

5. Voor het creëren van lokalen en praktijkruimtes worden diverse binnenwanden verwijderd. Op de begane 
grond wordt een deel van het complex niet mee-ontwikkeld voor het gymnasium, waardoor de gymzaal 
onbereikbaar wordt vanuit het gebouw zelf. 

6. De bestaande vide wordt dichtgezet. 
7. Aan de gevel worden diverse herstelwerkzaamheden en ingrepen voorgesteld. Een aantal dakkapellen wordt 

verwijderd waarbij het dakvlak wordt hersteld. Ter plaatse van de aula worden schuifdeuren in de gevel 
geplaatst. In het dakvlak worden aan de buitenzijde van het complex grote dakvensters toegevoegd.  

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Tuindorpen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
Verschijningsvorm 
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- 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.  
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij geacht wordt om als monument naar het voorstel te kijken, zonder dat het 
bestaande complex deze status heeft. De commissie acht de keuze voor de herbestemming van de gebouwdelen 
naar een gymnasium goed passend binnen de gebouwtypologie. Voor wat betreft de schetsmatige uitwerking van 
de herbestemming heeft de commissie de volgende opmerkingen: 
1. De commissie onderstreept de opmerkingen die door de supervisor zijn meegegeven. 
2. Opgemerkt wordt dat het ontsluitingsprincipe wordt gespiegeld. Waar het voormalige ketelhuis was 

losgekoppeld van de overige bouwdelen, is dit nu het geval bij de gymzaal en de bijbehorende ruimtes. 
Gevraagd wordt of dit wel voldoende recht doen aan de bestaande logica in het gebouw. 

3. De commissie kan niet instemmen met de wijze waarop de gymzaal is ingepast en vormgegeven. Het 
restauratiekader geeft aan dat grote, nieuwe ingrepen autonoom, maar tevens ondergeschikt vormgegeven 
dienen te worden. De wijze waarop het volume in het bestaande gebouw steekt, tot aan de nok van het 
bestaande dakvlak, is niet passend. De commissie vraagt om de gymzaal meer als losstaand element te 
ontwerpen. Daarnaast vraagt de commissie zich af of de verschijningsvorm van het nieuwe volume voldoende 
aansluit bij de referentiebeelden die in het restauratiekader zijn meegegeven. 

4. De commissie vraagt zich af of door het plaatsen van de glazen puien en de portiersloge, en het eventueel 
terugbrengen van de schuifdeuren, het beoogde doorzicht in de poort nog stand houdt. 

 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 
het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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6.4  Nabij Wollefoppenpad 2, Prins Alexander (1e behandeling) (25 min) 
 
Omschrijving:  Nieuwbouw hotel Oeverpark, Kosboulevard 
Ontwerp / opdracht: Jules Zwijsen (Bureau ABJZ i.s.m. Knevel architecten) i.o.v. Ultrajectum development  
Dossier:  OLO 3780749 (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 plan voor de nieuwbouw van een hotel met restaurant- en leisurefuncties. De functies 
zijn verdeeld over twee volumes; een toren en een liggend volume gesitueerd aan de Zevenhuizerplas. De 
volumes zijn ten opzichte van de Kosboulevard excentrisch gepositioneerd. De locatie wordt door een nieuwe 
waterloop losgemaakt van de boulevard. Het water vormt een natuurlijke erfafscheiding waardoor geen hekken of 
andere gebouwde erfafscheidingen nodig zijn, en het zicht op de plas vanaf de boulevard zo min mogelijk wordt 
beperkt. De toren wordt visueel verlengd door een verticale tweedeling in geveluitwerking en hoogte waardoor, de 
toren slanker oogt. Het verticale en horizontale deel zijn met elkaar verbonden door een transparante lobby en 
steenachtige traptreden als overgang en verblijfsgebied aan het water. Expeditie en containerruimten zijn in de 
plattegrond zo gesitueerd dat deze aan het zicht zijn onttrokken. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Stedelijke groengebieden 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 
- 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. 
- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 
- 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.  
- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 
- 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. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
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-      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 acht het toe te voegen programma met een hotel met restaurant- en leisurefuncties goed mogelijk 
op de plek, en reageert verheugd op deze ontwikkeling. 
Ruimtelijke inpassing 
Qua hoofdopzet met een verticaal volume als markant punt aan de plas en een liggend deel tot aan het water, 
heeft de commissie geen opmerkingen. 
Verschijningsvorm 
De uitwerking van het plan is nog niet overtuigend. De keuze voor een verticaal en een horizontaal volume is 
gezien het programma helder. Het opdelen van het torenvolume in twee verschillende delen met verschillende 
hoogtes maakt het plan echter minder krachtig. De welstandscriteria vragen nadrukkelijk om eenduidige volumes. 
Voor de verdere uitwerking van het plan pleit de commissie voor één helder gebaar voor het verticale volume. 
Daarnaast vraagt de commissie om de steenachtige buitenruimte, het terras en de trappartijen aan het water op 
passende wijze onderdeel te maken van het ontwerp. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor de detaillering en 
de uitwerking van de aansluiting van de gebouwdelen en het buitenterrein met het water. 
 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 
het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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6.5  Boompjes 60-66, Centrum (2e behandeling) (20 min)  
 
Omschrijving:  Nieuwbouw woontorens 
Ontwerp / opdracht: Do Janne Vermeulen (Team V), i.o.v. Peak Development 
Dossier:  OLO 3256409 (OLO 2441235) (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 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie tijdens de vergadering d.d. 13 juli 2016 presenteert de 
architect een verdere uitwerking van het voorstel. Op hoofdlijnen was reeds een positieve reactie gegeven, echter 
waren er nog diverse opmerkingen op deelaspecten in het plan. In de presentatie gaat de architect in op deze 
deelaspecten. 
 
De architect geeft aan dat de torens qua hoogte aansluiten op de bebouwing ten oosten en westen van de locatie. 
De torens bestaan uit verschillende, ten opzichte van elkaar verschoven, volumes. De volumes kragen in de 
hoogte steeds verder uit aan de noord- en zuidzijde. Door de keuze voor twee torens in plaats van één schijf en het 
naar boven steeds breder worden van de vrije tussenruimte, wordt zo veel mogelijk doorzicht op de rivier voor de 
achterliggende bebouwing behouden. De set-backs in de ruimte tussen de torens bieden daarnaast ruimte om 
royale en deels gemeenschappelijke buitenruimten te realiseren.  
 
Er is gekozen voor het gebruik van alleen dieselauto’s en deelfietsen, waardoor er op straat slechts negen 
wisselparkeerplaatsen nodig zijn. In de plint zijn op de hoeken commerciële ruimten gesitueerd die de verschillende 
niveaus van de Hertekade en de Boompjes met elkaar verbinden. Dichte (bergings-)gevels aan de straat worden 
tot een minimum beperkt. De balkons zijn over de verschillende gevels verdeeld en liggen buiten het hoofdvolume. 
Ter plaatse van de geluid belaste gevel aan de Boompjes worden afsluitbare loggia’s toegepast. De torens hebben 
eenzelfde gevelcompositie om de samenhang en ensemble-werking te benadrukken. Gedacht wordt aan een 
gevelbeplating van geanodiseerd aluminium in twee verschillende champagne tinten. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Rivierlocaties 
Welstandsniveau: Bijzonder (centrumgebied) 
 
Relevante criteria  
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  
- Ieder gebouw is een autonoom volume. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

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

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

vormgegeven.  
- 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, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

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

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 
Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie spreekt wederom haar waardering uit over het ambitieuze plan. Er wordt positief gereageerd op de 
activering van de Hertekade en de Boompjes door het beperken van parkeerdruk en het verlevendigen van de 
plint. Voor de verder uitwerking van het plan worden de volgende aandachtspunten benoemd: 
1. Opgemerkt wordt dat qua hoogte de beide torens net niet gelijk zijn met de naastgelegen bebouwing aan de 

oost- westzijde. Een duidelijke keuze voor ‘aansluiten’ ofwel ‘afwijken’ wordt hier gevraagd. 
2. De representatie van de gevel aan de Boompjes kan nog aan kracht winnen. De plint aan de Boompjes lijkt 

gedrukt en het is onduidelijk waar de entrees naar de verschillende functies zich bevinden. In een nadere 
uitwerking wordt gevraagd de entrees uitnodigend en duidelijk zichtbaar te maken. 

3. De commissie constateert, net als in de eerste bespreking, dat de uitkragende balkons het effect van de 
verspringende volumes eerder verminderen dan versterken. De commissie vraagt aandacht voor een verschil 
in benadering van de balkons aan de verschillende gevels. De suggestie wordt gedaan om aan de vlakke 
oost- en westzijde van de torens, loggia’s toe te passen in plaats van balkons. 

 
Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 
volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 
het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden. 
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6.6  Coolsingel 42, Centrum (3e openbare behandeling) (rijksmonument) 
  
Omschrijving:  Gevel Rode Zand, Herbestemming voormalig Postkantoor 
Ontwerp / opdracht: Michael Unsicker (ODA New York) en Job Roos (Braaksma & Roos) i.o.v. OMNAM 
Dossier:  OLO 3827373 (conceptaanvraag) OLO 3237283 (conceptaanvraag) 
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gedeeltelijk aangepaste conceptaanvraag getoetst aan de 
in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
2.1, lid 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)  
 
Inleidend 
De derde openbare bespreking van het schetsplan voor de herbestemming van het postkantoor (rijksmonument) is 
net als de voorgaande besprekingen in het kader van vooroverleg. Tijdens deze bespreking wordt niet het gehele 
plan besproken maar enkel de inpassing van de toren aan de Rodezand.  
 
Omschrijving van het plan  
De architect presenteert het aangepaste voorstel van de samenkomst tussen de toren en het monument aan de 
Rodezand. Hier is in de voorgaande bespreking door de commissie kritisch op gereageerd. De architect toont in 
zijn presentatie aan hoe gezocht is naar een betere samenhang tussen het basement van de toren en het 
monolithische karakter van het monument. Hiertoe krijgt de transparante toren meer massa wanneer deze het 
monument nadert en gaat deze op de begane grond samen met de massieve structuur van het monument. Het 
betreft hier op de begane grond geen reconstructie, maar een verwijzing naar het monument. In tegenstelling tot 
het bestaande materiaal aan de Rodezand wordt ter plaatse van de landing van de toren gedacht aan natuursteen, 
zoals elders in het monument om zo de horizontaliteit van de plint te continueren. De gevelopeningen van het 
basement (begane grond) zijn in de architectuurtaal van de toren gedacht. Voor het benadrukken van de 
massiviteit van het basement van de toren wordt voorgesteld het vrij te komen bestaande metselwerk te 
hergebruiken in het gevelraster op de eerste verdieping. Het gevelraster met zijn diepe neggen refereert aan de 
massiviteit van het monument maar geeft tegelijkertijd door zijn gevelopeningen ook meer luchtigheid aan de gevel. 
De precieze uitwerking van het basement van de toren is nu nog niet te zien, maar zal volgen in de definitieve 
aanvraag. 
 
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. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 
vormgegeven.  

- 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. 
- 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 gedeeltelijk aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en 
de nabespreking 
De commissie reageert positief op het aangepaste voorstel voor de overgang tussen de toren en het basement aan 
de Rodezand. Zij complimenteert het ontwerpteam voor de wijze waarop de eerder gemaakte opmerkingen van de 
commissie zijn opgepakt en verwerkt in het aangepaste ontwerp. Het gevelraster met zijn diepe, bakstenen neggen 
en de invulling van de begane grond refereren aan de massiviteit van het monument maar geven tegelijkertijd door 
de gevelopeningen ook meer luchtigheid aan de gevel. Het monolithische karakter van het monument blijft hierdoor 
op overtuigende wijze beleefbaar. Er is met dit voorstel een goede synergie tussen monument en toren ontstaan. 
Naast het punt van de overgang tussen de toren en het monument zijn ook de eerder gestelde vragen omtrent de 
gevelcompositie van het basement van de toren positief beantwoord.  
 
Met betrekking tot het hergebruiken van materialen vindt de commissie het terugbrengen van de bestaande stenen 
in het basement (de eerste verdieping) van de toren een goed uitgangspunt. Zij vraagt zich af of dit technisch 
haalbaar zal zijn en stelt voor dit in een proef te beoordelen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het hergebruik 
van het vrij te komen graniet, de kalksteenbanden en de smeedijzeren hekwerken van de te slopen vleugel, en van 
materialen uit overige delen in het project. De commissie verzoekt deze aandachtspunten in de volgende fase van 
het plan mee te nemen.  
 
Conclusie 
De commissie reageert positief op de conceptaanvraag voor het gehele planvoorstel, inclusief de wijze waarop de 
toren in het monument ‘landt’. De commissie ziet met belangstelling het totale plan als definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning tegemoet. De verwachting is dat dan alle benodigde tekeningen om het plan in zijn 
volledigheid te kunnen beoordelen beschikbaar zijn. Zij doelt hier o.a. op overzichtstekeningen, fragment 
uitwerkingen, details, kleur- en materiaalgebruik en bemonstering en mock up van de torengevel. Maar ook de 
omgang met vrij te komen materialen van het monument en de consequenties van het schoonmaken van 
bestaande materialen, te beoordelen aan de hand van onderbouwde proeven, zijn hierbij belangrijk. Op de 
beoordeling van de nadere uitwerking en de nog niet getoonde/besproken onderdelen van het plan geldt een 
voorbehoud.  
 


