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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 7 NOVEMBER 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), Pennock (verslag), Vervoort (verslag), Van den Berg (verslag)  
 
6.1 Stampioenstraat nabij 25, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 14:30 
 Omschrijving:  CPO - Nieuwbouwwoningen  
 Ontwerp / opdracht:  Anne Hilgers (Bokkers van der Veen) i.o.v.  

Vereniging van Opdrachtgevers De Stampioenen  
          Dossier:                            OLO 3933967 (conceptaanvraag)              
 
6.2     Rakstraat nabij 27, Kralingen-Crooswijk (2e behandeling) (20 min) 14:50 
 Omschrijving:  Schutterskwartier, Fase 2C - Nieuwbouwwoningen  
 Ontwerp / opdracht:  Jesper Bleker (Bokkers van der Veen) i.o.v. Stichting Woonstad 
          Dossier:                            OLO 3711441 (conceptaanvraag)             
 
6.3 Guido Gezelleweg, IJsselmonde (1e behandeling) (20 min) 15:10 
 Omschrijving:  Project Parlando Lombardijen - Nieuwbouwwoningen en appartementen 
 Ontwerp / opdracht: Krijn Greevers (Groosman) i.o.v. Stichting Havensteder 
 Dossier:   OLO 3952299 (conceptaanvraag) 
    
6.4 Nassaukade, Feijenoord (4e behandeling) (20 min)  15:30 
 Omschrijving:  Hefkwartier, Fase V - Nieuwbouwappartementen 

Ontwerp / opdracht:   Tako Postma (Inbo architecten) i.o.v. Frits de Koning (AM) 
 Dossier:  OLO 2532357 (conceptaanvraag) 
 
PAUZE (10 min) 
 
6.5 Bentinckplein, Noord (2e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min)  16:00 
 Omschrijving:  Herontwikkeling supermarkt en uitbreiding kerkgebouw 

Ontwerp / opdracht:   Tijmen Versluis (Appel Architecten) i.o.v. KBWinkels BV 
 Dossier:  OLO 3434941 (conceptaanvraag) 
 
 Handelsplein 1-125, Feijenoord VERVALLEN  

Omschrijving:  Deeluitwerking Visieplan – Restaurant ‘t Zusje 
Ontwerp / opdracht: Joris Molenaar (Molenaar&Co) 
Dossier:   OLO 3782503 (conceptaanvraag) 

 
6.6  Havenkwartier, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:30 
 Omschrijving:  Havenkwartier Katendrecht 
 Ontwerp / opdracht: Don Murphy (VMX Architects) i.o.v. Heijmans Vastgoed B.V. 
 Dossier:   OLO 3418613 (conceptaanvraag) 
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6.1 Stampioenstraat nabij 25, Feijenoord (1e behandeling) (20 min)  
  
Omschrijving:  CPO - Nieuwbouwwoningen  
Ontwerp / opdracht:  Anne Hilgers (Bokkers van der Veen) i.o.v. Vereniging van Opdrachtgevers De 

Stampioenen  
Dossier:                         OLO 3933967 (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 nieuwbouw van een ensemble van zeven CPO woningen op een vrij 
kavel in een straatwand van een bouwblok. Het ontwerp zoekt een balans tussen de individuele en collectieve 
wensen van de opdrachtgevers. Er is gekozen een eenduidige hoofdmassa van drie lagen te maken die in hoogte 
aansluit op de kroonlijst van het naastgelegen pand. Eén hoger accent van vier lagen markeert de doorgang naar 
het openbare achterterrein. De individuele woningen zijn afleesbaar gemaakt door het gebruik van verschillende 
kleuren metselwerk, metselwerk verbijzonderingen, de indeling van de gevels. 
 
Op eigentijdse wijze is de driedeling in plint-middendeel-bekroning zichtbaar gemaakt met verschillende 
metselwerkverbanden en het gebruik van een contrasterende donkerde accentsteen. Door de kozijnen aan de 
bovenzijde op één lijn te brengen wordt er aansluiting gezocht bij de horizontale belijning van de speklagen, 
rollagen en kroonlijsten van de aansluitende bebouwing. Vanwege overstromingsgevaar is een hoger aanlegniveau 
verplicht en heeft het ontwerp een verhoogde stoep voor de woningen. Deze zone is verbijzonderd met een 
geïntegreerde strook beplanting en vormt een extra verzachting van de overgang tussen openbaar en privé.  
 
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. 
- 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.).  
- 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, k leur 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. 
- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

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

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever).  
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  
 
Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie reageert positief op het voorstel om het gat in het bouwblok en in de straatwand aan te helen. Er is 
door de architect een uitvoerige analyse van de context gemaakt. De commissie is echter nog niet overtuigd dat de 
vertaling van deze analyse heeft geresulteerd in bij de omgeving passende voorstel. 
 
Ruimtelijke inpassing: 
De commissie mist in het ontwerp een duidelijke keuze tussen het aanhelen van het blok met een klein ensemble 
of een pandsgewijze opzet. De verhoogde stoep is een (tijdelijk) onderdeel van de openbare ruimte. De commissie 
acht de begrenzing van de verhoogde stoep met plantenbakken, waardoor een semi-privé buitenruimte ontstaat, 
minder passend in de straat. Gevraagd wordt de verhoogde zone te ontwerpen als logisch onderdeel van de 
openbare ruimte.  
Verschijningsvorm: 
De gevelindeling van het plan toont onvoldoende samenhang met de gevelindeling, kleuren en materialen van de 
aangrenzende bebouwing. De commissie vraagt de architect een sterker verbinding te zoeken met de continuïteit 
van de straat en omgeving. Een eigentijdse vormentaal is daarbij goed voorstelbaar.  
 
Materiaal, kleur en detaillering: 
De commissie merkt op dat de kleur van de gevels onvoldoende is afgestemd op de omliggende bebouwing. De 
voorgestelde kleuren metselwerk zijn erg verzadigd en maken zich daardoor los van de context. De thematiek van 
de bestaande straatwand kenmerkt zich door witte spekbanden, repeterende ornamenten en kroonlijsten die 
contrasteren met de metselwerk gevels en de witte kozijnen. De keuze om in het ontwerp de verbijzonderingen en 
de bekroning in een donkere accentsteen uit te voeren maakt het contrast tussen het metselwerk en de 
verbijzonderingen minder groot. Ook het missen van een duidelijke regelmaat of repetitie in de gevelonderdelen 
zorgt er voor dat het ensemble zich te veel los zingt van het blok. Ten slotte merkt de commissie op dat ook de 
zijgevel, achtergevel en erfafscheiding goed zichtbaar zijn vanaf en grenzen aan het openbaar gebied. In en nader 
uitwerking wordt hier dan ook een hoogwaardige detaillering gevraagd die passend is bij de architectonische 
eenheid. 
 
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 Rakstraat nabij 27, Kralingen- Crooswijk (2e behandeling) (20 min)     
 
Omschrijving:  Schutterskwartier, Fase 2C - Nieuwbouwwoningen   
Ontwerp / opdracht:  Jesper Bleker (Bokkers van der Veen) i.o.v. Stichting Woonstad 
Dossier:                         OLO 3711441 (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 gewijzigde voorstel voor de vervangende nieuwbouw van 17 woningen op de hoek van 
de Rakstraat en de Schuttersweg.  In de presentatie gaat de architect in op welke wijze de opmerkingen van de 
commissie op het eerder gepresenteerde plan zijn opgepakt en verwerkt. 
 
- In het gewijzigde gevelbeeld is meer contrast en geleding gemaakt door de vaste delen van de kozijnen wit te 

maken en elk ensemble een eigen baksteenkleur te geven.  
- De balkons zijn meer ondergeschikt gemaakt aan het hoofdvolume door ze deels naar binnen te schuiven. 
- Door alle bergingen naar buiten op het achtergebied te plaatsen is ruimte ontstaan een extra woning toe te 

voegen. Hierdoor is de gevel van de begane grond meer open naar de straat.  
- De indeling van het appartement op de begane grond is gewijzigd waardoor de woonkamer nu op de hoek is 

gesitueerd. 
- In de appartementen zijn extra ramen toegevoegd om de verhouding tussen open en gesloten delen van de 

gevel beter te laten aansluiten op de context. Daarnaast lijken de openingen optisch groter door de witte vaste 
delen van de kozijnen.  

 
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 
- 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.  
- 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. 
- 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 
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, k leur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie geeft aan dat er goed is gereageerd op de opmerkingen op het eerste plan dat op 28 augustus 2018 
is gepresenteerd aan de commissie. De witte kozijnen zorgen voor meer geleding in de gevel. Het toevoegen van 
meer openingen in zowel de plint als het middendeel laat het plan beter aansluiten op de omgeving. De balkons 
zijn beter ingepast en de woonkamer op de hoek verbetert de openheid naar de straat. Echter merkt de commissie 
op dat er ook een versobering van het metselwerk en de metselwerkverbanden is te zien. Deze versobering in 
combinatie met het metselwerk en de voegen in eenzelfde kleur versterkt het monolithische karakter, dat juist 
weinig passend bij de context is bevonden. 
 
Voor de verdere uitwerking van het plan geeft de commissie de volgende aandachtspunten mee: 
- De afgeschuinde hoek van het hoofdvolume verdient meer verbijzondering en allure. De suggestie wordt 

gedaan het kwetsbare raam in de plint te verbijzonderen met een bij de plint passende borstwering en de 
ramen in het middendeel een eigen extra kwaliteit te geven, bijvoorbeeld door het toepassen van franse 
balkons.  

- De hoofdentree van de appartementen is onvoldoende uitnodigend en mist de door de gebiedscriteria 
voorgeschreven kwalitatief hoogwaardige vormgeving. 

 
Conclusie 
De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 
genoemde punten. Zij ziet een aangepast plan voor de genoemde onderdelen met belangstelling tegemoet. Zij stelt 
voor dat het secretariaat de aanpassing behandelt en dat het eindvoorstel door het secretariaat wordt voorgelegd 
aan de commissie.  
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6.3 Guido Gezelleweg, IJsselmonde (1e behandeling) (20 min) 15:10 
  
Omschrijving:  Project Parlando Lombardijen - Nieuwbouwwoningen en appartementen 
Ontwerp / opdracht: Krijn Greevers (Groosman) i.o.v. Stichting Havensteder 
Dossier:  OLO 3952299 (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 nieuwbouw van drie appartementenblokken en twee ri jen 
grondgebonden woningen, op een leegstaand kavel in de stempel- en strokenwijk in Lombardijen. De 
appartementenblokken worden in dezelfde structuur als de aangrenzende bebouwing doorgezet, waarbij de twee 
blokken die meer in de wijk liggen wat korter worden. Het aantal verdiepingen en de hoogte van de blokken worden 
wel gelijk aan de aangrenzende bebouwing. De entrees van de appartementen liggen aan de binnenzijde van de 
wijk. Het blok parallel aan de Guido Gezelleweg wordt voorzien van een ruime gezamenlijke fietsenberging. De 
gevels hebben een structuur van horizontale betonnen banden met een invulling van verdiepingshoge openingen 
en metselwerk vlakken. Op de kop bevinden zich balkons en op de lange gevels worden franse balkons toegepast. 
De hekwerken worden voorgesteld in stripstaal met een houten balustrade. De metselwerk vlakken krijgen een 
verbijzonderd metselverband in de hoogte van de balustrades. 
 
De nieuwe grondgebonden woningen worden rondom een nieuw parkeerterrein gesitueerd, met entrees aan de 
buitenzijde en achtertuinen aan het parkeerterrein. De voorgevels zijn voorzien van een deur en een hoog raam 
aan de voorzijde, en twee ramen op de verdieping. De kap is volledig bedekt met zonnepanelen, waarbij de goot 
verholen achter de gevels ligt. De woningen worden gescheiden door een hemelwaterafvoer. De kopgevels krijgen 
een hoog raam op de begane grond en een raam op de verdieping. De gevels worden voorgesteld in metselwerk, 
waarbij in verschillende vlakken het metselverband wordt verbijzonderd.  
 
 
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 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
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- 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 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. 
- 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).  
- 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 
Ruimtelijke inpassing 
De commissie geeft aan dat de ruimtelijke inpassing goed passend is bij de bestaande structuur van de stempel - 
en strokenwijk. Ook de verschijningsvorm van de appartementen sluit goed aan op de bestaande blokken aan de 
Guido Gezelleweg. De horizontale banden en het verbijzonderde metselwerk in lijn met de balustrades geven de 
appartementenblokken een passend karakter. Daarnaast komen het alzijdige karakter, het woonprogramma op de 
begane grond en de genereuze vormgeving van de entreegebieden het voorstel ten goede.  
 
De commissie kan tevens instemmen met de hoofdopzet van de grondgebonden woningen. Hoewel de gevelopzet 
van deze woningen wat minder overeenkomt met de bestaande woningen, is de gevelindeling en de 
materiaalkeuze goed voorstelbaar. Voor de verdere uitwerking vraagt de commissie om aspecten als eventuele 
dakkapellen en uitbouwen, erfafscheidingen en dakdoorvoeren mee te nemen in het ontwerp. De commissie vraagt 
hierbij om een zorgvuldige en passende uitwerking, zodat het hoge ambitieniveau dat wordt getoond in de 
impressies en referentiebeelden zal worden waargemaakt. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 
hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 
wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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6.4 Nassaukade, Feijenoord (4e behandeling) (20 min)  15:30 
  
Omschrijving: Hefkwartier, Fase V – Nieuwbouwappartementen 
Ontwerp / opdracht:  Tako Postma (Inbo architecten) i.o.v. Frits de Koning (AM) 
Dossier: OLO 2532357 (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 het aangepaste voorstel voor de nieuwbouw van drie appartementenblokken aan de 
Nasssaukade. In de presentatie gaat de architect in op de opmerkingen die zijn gemaakt in de 
commissievergadering d.d. 20 december 2017. Met betrekking tot het inrichtingsplan wordt de kade hoger 
aangelegd, waardoor de hoogteverschillen in de ruimtes tussen de appartementenblokken niet meer nodig zijn. 
Hierdoor is ook het hoogteverschil tussen de buitenruimtes en de kade lager geworden. In plaats van de stenen 
muurtjes worden houten bankjes als afscheiding van de buitenruimtes voorgesteld, die open kunnen klappen om 
een doorgang te verkrijgen. De kopgevels zijn voorzien van meer gevelopeningen, met tevens een raamopening 
op de begane grond.  
 
Tot slot toont de architect de bemonstering van de gevelmaterialen. Aangegeven wordt dat het bouwsysteem voor 
de gevel is aangepast, waarbij gekozen is voor prefab betonnen geveldelen met metselwerk aan de voorzijde. De 
horizontale delen worden voorzien een horizontaal metselverband, de verticale delen krijgen een verticaal 
metselverband. Het hogedrukbeton wordt in een donkergele kleur voorgesteld. Hierbi j wordt aangegeven dat de 
kleur extra zal worden aangezet, aangezien de gele kleur in de loop der tijd wat zal gaan vervagen. De kozijnen 
worden voorgesteld in bronskleurig aluminium. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Rivierlocaties 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de ensembles.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

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

architectuur van de omgeving.  
- 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. 
- Materialen en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

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

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

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven).  
- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 
- 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 eerder gemaakte opmerkingen op passende wijze zijn verwerkt in het voorstel. 
Hierbij wordt nog de kanttekening gemaakt dat de aansluiting van het bouwblok op de Oranjeboomstraat nog niet 
beoordeeld is, aangezien hier nog geen beelden van zijn getoond. Deze zal in een later stadium voorgelegd  
worden. 
 
Daarnaast heeft de commissie een opmerking betreft de gele kleur van het beton. Door de grote zichtbare 
betonvlakken kan de opvallende kleur zeer overweldigend worden. Met name als de kleur extra zal worden 
aangezet in verband met het vager worden onder invloed van het weer, kan deze te veel gaan domineren. De 
commissie vraagt de architect hierin een weloverwogen keuze te maken, zodat het blok het zicht op de bebouwing 
aan het water niet zal domineren en er aansluiting blijft bij de eerder gebouwde projecten aan de achterzijde van 
de appartementenblokken. 
  
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 
hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 
wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de 
definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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6.5 Bentinckplein, Noord (2e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min)  16:00 
  
Omschrijving: Herontwikkeling supermarkt en uitbreiding kerkgebouw 
Ontwerp / opdracht:  Tijmen Versluis (Appel Architecten) i.o.v. KBWinkels BV 
Dossier: OLO 3434941 (conceptaanvraag) 
 
Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de gewijzigde conceptaanvraag getoetst aan de in de 
redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, l id 1 

onder b) 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 het aangepaste voorstel voor de uitbreiding van de supermarkten aan het Bentinckplein. 
Het plan is in hoofdopzet gelijk gebleven. Het binnenterrein wordt bebouwd en de bestaande garageboxen aan de 
Boisotstraat komen te vervallen. De nieuwbouw beslaat het gehele plot tussen de Statenflat en de Michaëlkerk 
(gemeentelijk monument). Ter plaatse van de aansluitingen op de Michaëlkerk zijn de verkenningen in vormgeving 
enigszins gewijzigd. Aan de zijde van de Boisotstraat is de verkenning afgestemd op de identiteit van de kerk en 
ter plaatste van de supermarkt is er glas opgenomen in de deur. De nieuwe gevels van de supermarkten worden 
voorgesteld in betonnen geprefabriceerde elementen met een structuurmat voor het gewenste reliëf en grote open 
puien. Op de nieuwbouw wordt een parkeerdek voorgesteld. Het parkeerdek wordt omzoomd met een plantenbak 
om de auto’s zo veel mogelijk uit het zicht te houden. Op de tekening is naast het kerkgebouw, op het parkeerdek, 
een condensor ingetekend. De condensor is vanuit het openbaar gebied zichtbaar.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 
Welstandsniveau: Bijzonder (Beschermd stadsgezicht Blijdorp - Bergpolder) 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Bouwinitiatieven houden de architectonische eenheid  in stand of herstellen deze.  
- 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. 
- 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.  
- Winkelpuien voegen zich (per perceel) in de horizontale structuur van de plint.  
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- 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).  
- Bij kozijnen zijn de vormgeving als deel van een reeks en de negge (de positie van het raam ten opzichte van 

het gevelvlak) van belang. 
- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het voorstel en waardeert de uitwerking van het plan. Zij geeft 
aan dat het planvoorstel een opwaardering betekent voor het gebied.  
 
De voorgestelde verkenningen tussen de beschermde kerk en de nieuwbouw zijn na aanpassing van het plan op 
een nette en overtuigende manier opgelost. Wel geeft de commissie mee dat ter plaatse van de supermarkt het 
glas in de verkenning meer betekenis krijgt als er een relatie is tussen de verkenning en het achterliggende 
programma. Zij ondersteunt dan ook het voorstel van de architect om hier de entree naar de ondersteunde functies 
van de supermarkt te organiseren. De aansluiting van de nieuwbouw op de ‘Statenflat’ is voor de commissie 
aanvaardbaar. De commissie merkt echter wel op dat de corridor van de ‘Statenflat’ vrij donker wordt, doordat de 
nieuwbouw er direct aan grenst en er bovenuit steekt. De commissie doet daarom de suggestie om in het ontwerp 
van de corridor verlichting te integreren.  
De commissie stelt vast dat in relatie tot het beschermde kerkgebouw, de condensor op het dak van de te maken 
nieuwbouw nadelig is voor de beeldwaarde van het monument. De commissie verlangt een aangepast voorstel 
waarin de condensor minder dominant is in relatie tot de kerk. Zij doet de suggestie de condensor verdiept aan het 
brengen, waardoor deze niet zichtbaar is. Met betrekking tot het beton reageert de commissie positief op de 
voorgestelde coating, zodat graffiti niet kan hechten aan het beton.  
 
Tot slot geeft de commissie mee dat zij bij een definitieve aanvraag ook een reclameplan en de bemonstering van 
de steen wil kunnen beoordelen. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. Zij vraagt aandacht voor de 
hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van een 
zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met 
belangstelling tegemoetgezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de definitieve 
aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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6.6  Havenkwartier, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:30 
  
Omschrijving:  Havenkwartier Katendrecht 
Ontwerp / opdracht: Don Murphy (VMX Architects) i.o.v. Heijmans Vastgoed B.V. 
Dossier:  OLO 3418613 (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 verder uitgewerkt plan voor het realiseren van het woonblok Havenkwartier, en gaat in 
op de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de welstandsvergadering d.d. 24 januari 2018. De structuur van het 
woonblok is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De kade voor het gebouw is ingericht met een grid van 
stelconplaten. Aangegeven wordt dat onderzocht wordt of de zone voor de woningen op andere wijze ingericht zal 
worden. Ter plaatse van de aansluiting van het gebouw met het Parkkwartier is het terugliggende bouwdeel boven 
de plint nu als een uitkraging vormgegeven, waarbij de kleine, verspringende balkons zijn vervangen door brede 
balkons die doorlopen in de betonnen gevelbanden. Voor de materialisering van de gevels wordt een matzwarte 
aluminium beplating geïntroduceerd, in aanvulling op de eerder getoonde opzet van betonnen kaders met een 
houten en glazen invulling. De architect geeft aan dat de transparante vlakken in de gevel de vaste delen, en de 
houten en aluminium vlakken de te openen delen worden. De balustrades worden voorgesteld in een zwart 
metalen gaaswerk, de binnenzijde van het blok wordt afgewerkt met een nader te bepalen steenachtig materiaal. 
Ten slotte toont de architect de bemonstering van het beton, het hout en het aluminium. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 
Welstandsniveau: Regulier 
 
Uit het verslag d.d. 24 januari 2019: 
De bijzondere ligging aan het water, de ruimte binnen het bestemmingsplan voor een grootschalige ontwikkeling en 
de passende aansluiting op de bestaande grootschalige blokken aan de Maashaven zijn redenen om bij een 
eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voor te stellen om hier de algemene Uitgangspunten van 
Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 
 
Uitgangspunten van Welstandstoetsing 
1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 
2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  
3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  
4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 
5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  
6. Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 
 
Reactie van de commissie op aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 
nabespreking 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aanpassingen die worden voorgesteld, en de verdere 
uitwerkingen van het gebouw. Het voorstel van de architect om de kade volledig te bestraten met een grid van 
stelconplaten past goed bij het karakter van het gebied, en bij het bijzondere concept van de woningen met een 
eigen, verhoogde overgangszone achter de overheaddeuren. Hierbij wordt aangegeven dat een eventueel anders 
vormgegeven zone voor de woningen dit voorstel zal verzwakken.  De aangepaste hoek met de forse balkons die 
uit het gebouw steken zijn in lijn met het brutalistische karakter van het voorstel. Het voorstel voegt zich hiermee op 
passende wijze in het Parkkwartier. De commissie is van mening dat het toevoegen van de aluminium 
gevelbeplating de verschijningsvorm van het gebouw erg veranderd, maar dat deze gevelopzet net als de eerdere 
opzet goed voorstelbaar is. Met betrekking tot de bemonstering merkt de commissie op dat de getoonde beton- en 
houtmonsters donkerder ogen dan de impressiebeelden suggereren. Het effect van dit donkere materiaal op een 
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grote schaal is vooralsnog lastig te beoordelen. De commissie vraagt de architect om in de uitwerking van het 
voorstel hier dieper op in te gaan. 
 
Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 
hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van een 
passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve 
aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 


