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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 24 OKTOBER 2018 

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

 

 

 

AANWEZIG 

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

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

 

 

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:50 

 

6.1 ’s Gravendijkwal 130, Centrum (1e behandeling) (20 min) 14:50 

 Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel / studio’s 

 Ontwerp / opdracht: Sjoerd Kuindersma (Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma) i.o.v.   

    Stedelijke Huizen Maatschappij Onroerend Goed BV 

 Dossier:   OLO 3856679 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg - Schiebroek (1e behandeling) (20 min)  15:10 

 Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek  

 Ontwerp / opdracht: Francine Kools (Alsemgeest Design & Build) i.o.v. 2D Vastgoed 

 Dossier:   OLO 3944369 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE 

 

6.3  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 15:35 

 Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis  

Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) i.o.v. BOEi  

Dossier:   OLO 3882823 (conceptaanvraag)  

 

6.4  Müllerpier, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren blok 12 Mullerpier Rotterdam 

 Ontwerp / opdracht: Mira Gajic (Conix RDBM Architects) 

 Dossier:   OLO 3894693 (conceptaanvraag)  
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6.1 ’s Gravendijkwal 130, Centrum (1e behandeling) (20 min) 14:50 

  

Omschrijving:  Herbestemming boutique hotel / studio’s 

Ontwerp / opdracht: Sjoerd Kuindersma (Architectuur Atelier Sjoerd Kuindersma) i.o.v.    

   Stedelijke Huizen Maatschappij Onroerend Goed BV 

Dossier:  OLO 3856679 (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 herbestemming en de optopping van de gebouwen op de hoek van 

de Nieuwe Binnenweg en de ’s-Gravendijkwal. Op de bestaande gebouwen wordt een nieuw volume voorgesteld, 

deels in twee lagen en voorzien van een dakterras. De hoek wordt gemarkeerd doordat dit deel van de opbouw 

hoger wordt voorgesteld en over de afgeschuinde hoek van de oorspronkelijke bebouwing steekt.  

 

De opbouw onderscheidt zich van bestaande gebouwen door de transparante gevels met een geleding van 

donkere frames die voor het glas zijn geplaatst. De architect geeft aan dat in een latere uitwerking zal worden 

gezocht naar een minimale detaillering van de onzichtbare kozijnen en te openen delen, passend bij de 

geluidsbelasting op de locatie.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- 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 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie reageert positief op een herbestemming en acht het aanbrengen van een opbouw voorstelbaar. De 

commissie is echter nog niet overtuigd dat het voorstel qua maat en schaal op passende wijze reageert op de 

omgeving en de bestaande gebouwen. De commissie vraagt de architect de opgave zowel vanuit de schaal en 

karakteristieken van de twee bestaande gebouwen als vanuit een grotere context te onderzoeken. Daarbij is het 

van belang om aanzichten vanuit straatperspectief toe te voegen, zodat het effect van de dakopbouw beter 

inzichtelijk wordt gemaakt. 

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de getoonde referenties twee verschillende aspecten representeren. Enerzijds 

worden referenties getoond waar de opbouw aansluit op het onderliggende gebouw, anderzijds zijn er voorbeelden 

waarbij de opbouwen zich juist losmaken en onderscheiden van het hoofdgebouw. Het getoonde ontwerp maakt 

hierin geen duidelijke keuze. Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor het kleur- en materiaalgebruik van de 

opbouw. Een lichter en minder contrastrijk kleurgebruik voor de opbouw kan de verschijningsvorm op een meer 

samenhangende wijze ondersteunen. 

 

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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6.2  Bergse Rechter Rottekade 1, Hillegersberg - Schiebroek (1e behandeling) (20 min)  15:10 

  

Omschrijving:  Transformatie Tims Limonadefabriek  

Ontwerp / opdracht: Francine Kools (Alsemgeest Design & Build) i.o.v. 2D Vastgoed 

Dossier:  OLO 3944369 (conceptaanvraag) 

 

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 het plaatsen van twee opbouwen op de voormalige TIMS 

Limonadefabriek. Het bestaande gebouw maakt deel uit van een gesloten bouwblok, op de hoek van De Rotte en 

de Ceintuurbaan en grenzend aan de verhoogde treinbaan en snelweg. Het pand bestaat uit een kantoorgedeelte 

met grote raamopeningen aan De Rotte, en een lager en geslotener fabrieksgedeelte aan de Ceintuurbaan. Het 

gebouw is in een eerder stadium getransformeerd naar een bedrijfsverzamelgebouw. Hierbij zijn alle geveldelen, 

met uitzondering van de ramen, geheel antraciet geverfd.  

 

Voorgesteld wordt om op beide volumes een opbouw met woningen te plaatsen. De entree en het trappenhuis 

worden op het uiteinde van het blok aan de Ceintuurbaan gesitueerd. Aan deze zijde worden de woningen 

ontsloten door middel van een galerij aan de straatzijde, de woningen aan De Rotte door middel van een dek aan 

de binnenzijde van het blok.  

 

Op het bouwdeel aan De Rotte wordt een tweelaags volume voorgesteld, met appartementen op de hoeken en 

dubbelhoge loftwoningen in het middendeel. De voorgevel wordt voorgesteld met houten kaders waarin balkons en 

glazen puien zijn opgenomen. De houten kaders liggen in lijn met de voorgevel van het bestaande gebouw. Het 

fabrieksgedeelte wordt voorzien van een drielaagse opbouw, waarbij het totale volume hoger wordt dan het 

gedeelte aan De Rotte. Dit bouwdeel ligt terug ten opzichte van de bestaande voorgevel. Elke laag wordt ingedeeld 

met vijf appartementen, met buitenruimtes richting de binnenzijde van het blok. De gevel voor de galerijontsluiting 

is opgebouwd uit lichtkleurige, horizontale banden met een invulling van glas en houten panelen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk. 

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het toevoegen van woningen op het voormalige fabrieksgebouw in principe goed 

voorstelbaar is. De toevoeging van levendigheid op de plek, gelegen aan De Rotte en de verhoogde treinbaan en 

snelweg, kan de omgeving zeer ten goede komen. Echter overtuigen zowel de ruimtelijke inpassing als de 

verschijningsvorm van de toegevoegde volumes de commissie nog niet.  

 

Aangegeven wordt dat het bijzondere fabrieksgebouw, ondanks dat het gehele gebouw in een sombere kleur is 

geschilderd, een zeer waardevol en uitgesproken karakter heeft. De omvang en de positionering van de 

voorgestelde opbouwen domineren over het bestaande gebouw, dat een sokkel lijkt te worden voor de opbouw. 

Ook wordt de oorspronkelijke opzet van een hoger representatief bouwdeel aan De Rotte en een lagere 

achterbouw losgelaten, doordat de opbouw aan de Ceintuurbaan het totaalvolume hoger maakt dan de voorzijde. 

De commissie vraagt de architect de hoofdopzet van de toegevoegde volumes te heroverwegen, en te zoeken 

naar een ander concept met een zelfstandige en heldere hoofdopzet voor het nieuw te bouwen deel. Hierbij wordt 

aangegeven dat juist het verhaal en historische beeld van TIMS Limonadefabriek de kracht van het ontwerp 

kunnen zijn. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om de beganegrond aan de Ceintuurbaan een opener karakter 

te geven, bijvoorbeeld door de grote deuren die oorspronkelijk aanwezig waren terug te brengen. 

  

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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6.3  Groene Hilledijk 315, Feijenoord (2e behandeling) (20 min)     15:35 

 

Omschrijving:  Zuider Gymnasium, herontwikkeling poortgebouw Zuiderziekenhuis 

Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar & Co) i.o.v. BOEi  

Dossier:  OLO 3882823 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor de transformatie van het poortgebouw van het voormalige 

Zuiderziekenhuis naar het Zuidergymnasium, in reactie op de opmerkingen van de commissie in het verslag d.d. 12 

september 2018. De architect geeft aan dat de terreininrichting rondom het gebouw in een later stadium zal worden 

toegelicht. De programmatische invulling van het gebouw is in grote lijnen hetzelfde gebleven. De schuine wanden 

die op de verdiepingen waren voorgesteld zijn aangepast door middel van een bajonetoplossing in een orthogonale 

structuur. De dichtgezette ruimte in de poort is opener gehouden, waarbij een nader uit te werken vrijstaand 

element de balie zal vormen. De toegevoegde glazen gevels in de poort krijgen alleen aan de voorzijde een 

deuropening, waardoor het de fysieke doorgang naar het binnenterrein verdwijnt.  

 

Daarnaast is de inpassing en verschijningsvorm van de gymzaal aangepast. Het volume is wat naar buiten 

geschoven, waardoor er meer oorspronkelijk materiaal van het interieur behouden kan blijven. Het volume wordt 

voorgesteld in twee tinten metselwerk, zoals de gevels van het bestaande complex. Het toegevoegde volume wordt 

voorzien van drie verschillende gevels. Aan de buitenzijde wordt een lange gevel met verdiepte ventilatieopeningen 

voorgesteld. De kop wordt voorzien van een lage raamstrook met een luifel. De gevel aan het binnenterrein krijgt 

grote raamopeningen aan de bovenzijde en een dubbele deur. De gevel sluit aan op het bestaande gebouw met 

een metselmerk vlak dat in de bestaande kap snijdt. Op begane grondniveau sluit het volume direct aan op de 

bestaande raamopeningen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

- 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

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

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

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

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

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). 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de wijze waarop het nieuwe programma wordt ingepast in het bestaande gebouw 

goed voorstelbaar is. Met de aanpassingen van de schuine wanden naar de bajonet-oplossing blijft de 

oorspronkelijke orthogonale structuur van het gebouw beter behouden. Door de aanpassingen aan de ruimte onder 

de poort blijft ook het doorzicht naar het binnenterrein beter intact. Aangegeven wordt dat de naamgeving boven de 

poort op de gevel aan de binnenterreinzijde overbodig is, aangezien hier geen deuropeningen in de glazen gevel 

worden voorgesteld.  

 

De commissie is nog niet overtuigd voor wat betreft de inpassing van de gymzaal. Net als in de eerdere reactie 

geeft de commissie aan dat in het restauratiekader is omschreven dat grote ingrepen autonoom vormgegeven 

dienen te worden. Het nieuwe volume dient meer te worden losgekoppeld van het bestaande bouwdeel. De 

commissie kan wel instemmen met de voorgestelde indeling en materialisering van de nieuwe gevels.  

 

Op de inrichting van de groene kraag rondom het gebouw zal in een volgende behandeling van het voorstel 

worden gereageerd. Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor een passend ontworpen zonwering voor de 

grote dakvensters die in de bestaande kap worden voorgesteld. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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 kunnen worden. 
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6.4  Müllerpier, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:55 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp / opdracht: Mira Gajic (Conix RDBM Architects) 

Dossier:  OLO 3894693 (conceptaanvraag) 

 

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 nieuwbouw van een woontoren op het leegstaande kavel op de kop 

van de Müllerpier. De hoofdopzet bestaat uit vier gestapelde blokken die ten opzichte van elkaar zijn verschoven. 

De hoogtes van de blokken sluiten aan bij diverse hoogtes van de omliggende bebouwing. Het basement van de 

toren bestaat uit vier lagen en is breder dan de bovenliggende blokken. De entree bevindt zich aan de noordzijde 

en is verdiept geplaatst door middel van een patio die over de volledige hoogte van het basement open is. Aan de 

waterzijde richting Het Park zijn een fietsenstalling en diverse technische ruimtes gesitueerd, aan de zijde aan de 

Nieuwe Maas bevinden zich grondgebonden woningen met een voortuin. Het parkeren is opgelost op de 

verdiepingen, verdiept in het gebouw en bereikbaar door middel van een autolift. 

 

De slankere toren is aan de zuidoostzijde van het kavel gesitueerd, waardoor het achterliggende woongebouw een 

doorkijk naar het water kan behouden. De gevels worden in verschillende vlakken voorzien van balkons, die naar 

buiten steken ten opzichte van de gevellijn. Per gevelvlak worden verschillende typen raamopeningen toegepast, 

waardoor elke zijde van het gebouw een ander karakter krijgt. De materialisering wordt voorgesteld met een 

verticale keramische gevelbekleding in verschillende tinten. Per blok wordt een andere kleur voorgesteld. Ter 

plaatse van de patio bij de entree krijgt het materiaal een blauwgroene kleur. De gevels ter plaatse van de 

zwembaden, die op een aantal plekken op de hoek van de verschoven volumes zijn geplaatst, krijgen dezelfde 

blauwgroene kleur.  De balkons en terrassen worden in wit beton voorgesteld. De daken worden ingevuld met een 

compositie van individuele en collectieve buitenruimtes, en voorzien van een groene dakinrichting. De bovenzijde 

van de toren krijgt een zichtbare power unit over het gehele dak, die schuin naar boven toe breder wordt. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling (welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

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. 

- Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel en 

tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

- 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 
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- In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

- Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 

- Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

- Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

- 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 achteruitgaan. 

 

Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

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. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat goed kan worden ingestemd met de ruimtelijke hoofdopzet van de woontoren. Het 

concept van volumes die ten opzichte van elkaar zijn verschoven sluit goed aan bij de sculpturale vormen van de 

omliggende bebouwing. Daarnaast reageert de commissie positief op het voorgestelde kleurenmotief van de 

gevelbekleding. De commissie is echter van mening dat de uitwerking van de blokken en van de gevels het 

gekozen gebouwconcept niet sterker maakt. In de uitwerking zijn de blokken niet op elkaar gestapeld ontworpen, 

maar haken deze wat in elkaar waardoor het idee van gestapelde blokken niet goed overeind blijft. Ook de 

afwijkend vormgegeven power unit past niet bij het concept van de gestapelde blokken. De gevels, met de 

combinatie van balkons die buiten het volume steken, de afwijkende behandeling van de gevel ter plaatse van de 

zwembaden en de grote verscheidenheid aan gevelopeningen zorgen voor een onevenwichtig beeld. Hierdoor 

gaat de sterke sculpturale opzet verloren. De criteria vragen om een sculpturaal gebouw, waarbij een duidelijke 

contour van de volumes in de gevels benadrukt dient te worden, en een gevel bestaande uit een ononderbroken 

huid. 

 

Daarnaast heeft de commissie een aantal opmerkingen voor wat betreft de aansluiting van het gebouw op het 

maaiveld. De fietsenstalling en technische ruimtes worden aan de waterzijde voorgesteld. Een meer uitnodigend 

programma zou passender zijn aan deze zijde. Daarnaast zijn de private tuinen aan de prominente en publieke 

plek aan het water geen logische keuze. De commissie vraagt de architect en opdrachtgever om te onderzoeken of 

er een publieke functie aan de waterzijde toegevoegd zou kunnen worden, die de levendigheid van de plint ten 

goede zal komen en een aanleiding kan geven om de punt van de Müllerpier te bezoeken. 
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Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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 kunnen worden. 

 


