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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 3 APRIL 2019 
 

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

 

AANWEZIG 

Commissie:  Michel (voorzitter), Eilander, Fayzulova, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 14:20 

 

6.1  Bergweg 110, Noord (2e behandeling) (20 min) 14:20 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Correct-locatie – Realiseren woongebouw met 

commerciële plint 

 Ontwerp:   EGM 

 Dossier:   OMV.19.03.00460 

 

6.2 Boomgaardhof 12, Centrum (3e behandeling) (20 min) 14:40 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen Klein en Fijn, De Kleine Admiraal 

Ontwerp: Groosman 

 Dossier:   OLO 3249355 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Noorderstrand Nesselande, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min) 15:00 

Omschrijving: Nieuwbouw 30 woningen en 25 appartementen 

 Ontwerp:   JMW Architecten 

 Dossier:   OLO 4270857 (conceptaanvraag) 

 

6.4  Slaak 15, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 15:20 

Omschrijving: Renovatie bestaand sporthal naast oostelijk zwembad 

 Ontwerp:   Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn 

 Dossier:   OLO 4150469 (conceptaanvraag) 

 

6.5  Kruiskade 12, Centrum (3e behandeling) (20 min) 15:50 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp: Knevel Architecten 

 Dossier:   OLO 3755363 (conceptaanvraag) (23-01-2019) 

 

6.6 Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (1e behandeling) (30 min) gemeentelijk monument) 16:10 

Omschrijving: Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman 

 Dossier:   OLO 4086211 (conceptaanvraag)  

 

6.7  Vijf Werelddelen 33, Feijenoord (4e behandeling) (20 min) 16:40 

Omschrijving: Deeluitwerking Visieplan – Verplaatsen supermarkt 

 Ontwerp:   Molenaar & Co Architecten 

Dossier:   OMV.19.02.00184 
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6.1  Bergweg 110, Noord (2e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Correct-locatie – Realiseren woongebouw met commerciële plint 

Ontwerp: EGM 

Dossier: OMV.19.03.00460 

 

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 een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van woningen en een 

commerciële ruimte op de voormalige Correct-locatie, naar aanleiding van welstandsreactie d.d. 12 september 

2018. De grootste aanpassing betreft de wijziging van het volume van de bovenbouw, waarbij de vleugels ter 

plaatse van de Louwerslootstraat aan de hofzijde zijn afgeschuind in plaats van aan de straatzijde. Daarnaast geeft 

de architect aan dat er loggia’s zijn toegevoegd aan de woningen, waarbij de gevelaanzichten zoveel mogelijk 

gelijk zijn gebleven. Vanwege de geluidsbelasting op de gevel zijn ter plaatse van de slaapkamers in het souterrain 

roosterpanelen toegevoegd, met daarachter een te openen deel.  

 

De architect gaat dieper in op de materialisering en detaillering van de gevel. Voor de onderbouw is gekozen voor 

en gevel in rood metselwerk met een grijze voeg, waarbij het metselwerk verschillende kleurnuances in de stenen 

zelf krijgen. Dit wordt in de vergadering getoond door middel van een aantal bemonsteringsstenen en een strip 

voor de voeg. Een terugliggend deel van de gevel wordt bekleed met houtkleurig cementvezel beplating. De plint 

bestaat wordt voorgesteld in hardsteen, de kozijnen in een wit gekleurd aluminium. Ook de erkers worden 

voorgesteld met witte, aluminium kozijnen, hoekprofielen en onderzijden. Ter plaatse van de franse balkons 

worden spijlenhekwerken toegepast, met spijlen die om en om schuin in een richting worden geplaatst.  

 

De bovenbouw bestaat uit drie lagen met glazen puien rondom. De gevels worden omringd met betonnen balkons 

en glazen balustraden, die worden voorzien van een witte zeefdruk. Op het dak komen verschillende installaties en 

zonnepanelen. Op de kop wordt een zone van het platte dak gereserveerd voor eventuele installaties voor een 

horeca-ruimte op de begane grond. Ook in de gezamenlijke daktuinen komen verschillende installaties uit het dak, 

waarbij een aantal buizen langs de gevel van de bovenbouw worden voorgesteld. 

 

 

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.). 
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- 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. 

- 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 ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de aanpassing aan het volume van de bovenbouw een rustiger beeld vanaf de 

Bergweg en Benthuizerstraat oplevert, waardoor de massa opbouw nu overtuigender is ingepast op de prominente 

locatie. Voor wat betreft de verdere uitwerking van de gevels, de detaillering en de materialisering is de commissie 

nog niet overtuigd. Dit betreft de volgende vragen en opmerkingen: 

 

- De toevoeging van houtkleurige vezelcement beplating geeft een te grote verscheidenheid aan materialen in 

de straatgevels. Dit geldt voor zowel de gevel ter plaatse van het terugliggende deel aan de Louwerslootstraat 

als voor het dichte gevelvlak bij de centrale entreepui. 

- De aluminium kozijnen zijn dik en vlak gedetailleerd, wat niet passend is bij de kozijnenprofilering van de 

oorspronkelijke bebouwing in het gebied. De criteria, in combinatie met de prominente plek in de stad, vragen 

om een kwalitatieve detaillering en materialisering. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de kleur van 

de kozijnen en lijsten, die in de beelden een te harde kleur wit tonen. De commissie vraagt de architect om een 

kleur- en materiaalstaat van het exterieur aan de aanvraag toe te voegen. 

- De toegevoegde roosters in de plint geven het gebouw op straatniveau geen prettige uitstraling. De architect 

wordt verzocht een oplossing te vinden waarbij de geluiddemping van de ventilatievoorzieningen 

architectonisch worden ingepast of niet zichtbaar zijn.  

- De expressieve opbouw vraagt om een overtuigende inpassing van de installatievoorzieningen in het ontwerp. 

De installaties zijn op dit moment te zichtbaar. Dit geldt met name voor de buizen langs de bovenbouw aan de 

Louwerslootstraat en de reservering voor mogelijke horeca-installaties op het dak, op de zeer zichtbare kop 

van het gebouw. 

- De naar buiten stekende hemelwaterafvoeren zijn niet passend bij de getoonde gevelopbouw en het karakter 

van de wijk, doordat deze het reliëf van de gevelwand te veel verstoren.  

- De commissie is niet overtuigd betreffende de keuze van de baksteen. De getoonde stenen hebben te veel 

nuancering binnen de steen zelf en binnen de sortering als geheel. De commissie vraagt de architect om het 

leveren van een bemonsteringspaneel, waarbij een type steen en voeg worden gekozen die aansluiten op het 

karakter van de bebouwing in de buurt. Daarnaast wordt er gevraagd om de bemonstering van het glas met de 

zeefdruk in de bovenbouw. 
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Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning deels strijdig is met de criteria. Het advies aan het 

bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde vragen en 

opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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6.2 Boomgaardhof 12, Centrum (3e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Nieuwbouw appartementen Klein en Fijn, De Kleine Admiraal 

Ontwerp: Groosman 

Dossier: OLO 3249355 (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 invulling van appartementen op de Klein en Fijn locatie aan 

het Boomgaardhof, naar aanleiding van de welstandsreactie d.d. 20 februari 2019. Gekozen is om de driehoekige 

balkons aan de voorzijde te laten vervallen. De voorgevel van het middendeel komt in het vlak van de bestaande 

gevelwand te liggen. De gevel van de plint, van de aansluiting met de aangrenzende bebouwing en van de 

bovenbouw liggen verder terug. Gekozen is voor een gevelopbouw met een betonnen gridstructuur, met een aantal 

ondiepe balkons binnen het grid, voorzien van glazen balustrades. 

 

Aan de achterzijde komt de trap op de begane grond te vervallen. De achtergevel van het smalle volume komt in 

het gevelvlak van de aangrenzende bebouwing te liggen. Twee nieuwe kolommen staan in het hof om het overstek 

op te vangen. Op de verdiepingen worden de balkons voor het trappenhuis langs doorgetrokken. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam): 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in het 

aangepaste ontwerp. Doordat de driehoekige balkons aan de voorzijde zijn komen te vervallen en doordat er is 

gekozen voor een gridstructuur-gevel, is een passende invulling in de bestaande gevelwand gevonden. De 

ontsluiting van het trappenhuis is overtuigend opgelost, waardoor donkere of onveilige hoeken in het hof worden 

vermeden. Het doortrekken van de balkons voor het trappenhuis zorgt voor meer levendigheid aan de achterzijde 

en komt het gevelbeeld in het hof zeer ten goede.  

 

Daarnaast is de nis tussen de gebouwen helderder en overtuigender vormgegeven. De commissie vraagt hierbij 

aandacht voor een zorgvuldige aansluiting op de bestaande uitkraging van het naastgelegen hotel. Ten slotte doet 

de commissie de suggestie om te onderzoeken of de onderdoorgang en de achtergevel ter plaatse van de begane 

grond een vriendelijkere uitstraling zouden kunnen krijgen, met minder gevoeligheid voor graffiti.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van 

het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De 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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6.3  Noorderstrand Nesselande, Prins Alexander (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Nieuwbouw 30 woningen en 25 appartementen 

Ontwerp: JMW Architecten 

Dossier: OLO 4270857 (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 55 nieuw te bouwen woningen op de locatie Noorderstrand te Nesselande. 

De woningen zijn zo gesitueerd dat er vanaf de Siciliëboulevard doorzicht naar het water wordt gerealiseerd. In het 

plan worden vier verschillende luxe woningtypes voorgesteld: het strandhuis, de kadewoning, de steigervilla en de 

appartementen. Het duin- en waterlandschap vormt de basis van het gebied. De woningen zijn te gast in het 

landschap en hebben contact en/of veel zicht op het water. De overgangen tussen openbaar en privé vormden een 

belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave.  

 

De woningtypes strandhuis en kadewoning hebben ruime vlonderterrassen met houten meeontworpen erf- en 

privacy-afscheidingen. De steigerwoningen staan vrij in het water op een vlonderterras, met transparante glazen 

hekwerken, direct boven het water. De steigervilla’s worden vanaf de landtong ontsloten door middel van een 

steiger. Onder de appartementen is een verdiepte parkeergarage aan het water gesitueerd. Met stuwventilatoren 

wordt de ventilatie geregeld waardoor er aan de waterzijde geen openingen in de garagegevel nodig zijn.  

 

De verschillende woningtypen zijn ontworpen als één familie met onderhoudsarme, circulaire, demontabele 

geveldelen van wit aluminium, verduurzaamd hout en glas.  De strakke heldere belijning en afwisselende 

bebouwingshoogtes zorgen voor een luchtige moderne uitstraling. Om de beeldkwaliteit en kwaliteit buitenruimte te 

behouden en te garanderen wordt nog onderzocht hoe dit in de huisreglementen van de vve’s vast te leggen. 

Onderdeel van de ontwerpopgave is ook een voorstel voor de inrichting van de buitenruimte met een strand- en 

duinlandschap. Dit zal door de gemeente Rotterdam verder uitgewerkt worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Noorderstrand 

Welstandsniveau: welstandsparagraaf Noorderstrand Nesselande 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

-  Bebouwing op de locatie Noorderstrand past qua architectuur en uitstraling binnen het deelgebied Badplaats in 

Nesselande en vormt tegelijkertijd een architectonische verbijzondering in dit deelgebied. 

-  Bij het ontwerp van de woningen op locatie Noorderstrand dient rekening te worden gehouden met het zicht op 

de woningen vanaf het water, de Sicilieboulevard en de particuliere kavels en de polder aan de noordzijde. 

Bebouwing 

- Samenhang in architectonische uitstraling tussen strandwoningen, kadewoningen en steigerwoningen is 

gevraagd. 

- De woningen hebben een luxe, chique uitstraling. 

- De architectuur kan worden getypeerd als ‘modern en lichtvoetig’ en appelleert aan strand en water.  

Kleur- en materiaalgebruik en detaillering  

- Het kleur- en materiaalgebruik en de detaillering van de woningen ondersteunen het hierboven omschreven 

wensbeeld qua uitstraling en architectuur. 

- De gevels van de woningen zijn hoofdzakelijk gemaakt van wit stucwerk of wit gekeimde steen, staal, hout, 

glas. 

- Donker of zonwerend glas is niet toegestaan. Zonwering en raamverduistering vormt een onderdeel van het 

ontwerp. 
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- Erfafscheidingen en (collectieve) buitenruimten zijn meeontworpen met de woningen. Buitenruimten hebben 

een hoge verblijfskwaliteit. 

 

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

De commissie dankt de architect voor de heldere presentatie. De commissie waardeert de hoge kwaliteit van het 

plan waarin met een beperkt materialenpakket veel samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt 

gerealiseerd.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de aluminium geveldelen. Aluminium is niet als passend gevelmateriaal 

genoemd in de geldende criteria. Om de gevraagde badplaats- en stranduitstraling te realiseren zal de detaillering 

zeer hoogwaardig moeten zijn, zonder zichtbare donkere naden. Ook moet voorkomen worden dat de 

gevelafwerking te glimmend zal worden.  

 

De commissie merkt op dat de erfafscheidingen niet overal even consequent zijn meeontworpen, zoals bij de 

straatzijde van de watervilla’s. De suggestie wordt gedaan de erfafscheidingen duidelijk te laten aansluiten en te 

laten voortvloeien uit de architectuur, waardoor ze meer bestand tegen individuele veranderingen en onafhankelijk 

van het buitenruimte ontwerp zullen zijn. Daarmee blijft de kwaliteit en eenheid met de architectuur ook bij een 

veranderende of anders uitgevoerde buitenruimte behouden. De commissie geeft tevens aan dat zij het 

voorgestelde buitenruimteontwerp graag waargemaakt ziet worden. Zij vraagt hierbij aandacht voor het goed 

privaatrechtelijk regelen van de overgang tussen privé en openbaar, ter voorkoming van het individueel plaatsen 

van schuttingen. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van het voorstel 

dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoet gezien. 
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6.4  Slaak 15, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Renovatie bestaand sporthal naast oostelijk zwembad 

Ontwerp: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn 

Dossier: OLO 4150469 (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 renovatie van de bestaande sporthal naast het Oostelijk Zwembad. De 

houten geveldelen en de kozijnen van het gebouw uit 1976 worden hierbij vervangen. Het sportcomplex bestaat uit 

een voorgebouw met een aangrenzende sporthal die met elkaar verbonden zijn door de kenmerkende rode houten 

gevelbekleding van het voorgebouw (met kunstwerk) dat als een brede dakrand ook om de sporthal heen 

gevouwen is. Het complex ligt naast het onlangs hoogwaardig gerenoveerde rijksmonument het Oostelijk 

Zwembad.  

 

Voorgesteld wordt het voorgebouw los te maken van de sporthal door het toepassen van verschillende kleuren 

gevelmaterialen op de beide gebouwdelen en dakrand. De houten geveldelen van het voorgebouw worden 

vervangen door een meer representatieve en duurzame aluminium gevel in champagne tinten. De erker boven de 

entree wordt verwijderd, waar er een nieuwe dubbelhoge pui voor de entree wordt voorgesteld. Voor meer contact 

tussen buiten en binnen, en voor meer spuicapaciteit worden ramen vernieuwd en vergroot. De bestaande plint 

van betonsteen wordt donkerder gemaakt. De betonnen gevels van de sporthal worden schoongemaakt en 

voorzien van een anti-graffitilaag. 

 

Ter hoogte van de oorspronkelijke brede dakrand worden soft-points, een billboard met luchtzuivering en 

energieopwekking, voorgesteld. Op de voorgevel van het voorgebouw komt de naam van het complex en het 

huisnummer op de dakrand. Ook wordt een ledscherm voorgesteld in het verlengde van de kozijnstrook op de 

verdieping. In overleg met de erven van de kunstenaar is overeengekomen dat het kunstwerk niet terugkomt in de 

nieuwe gevel, maar in het interieur wordt een aan het kunstwerk refererende houten sequentie gemaakt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Bijzonder vanwege ligging naast Rijksmonument 

 

Relevante welstandcriteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

Verschijningsvorm 

- 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. 

- 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, 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 die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

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

De commissie waardeert de intentie om te investeren in het complex en daarmee meer kwaliteit te realiseren in het 

uiterlijk van deze intensief gebruikte sportaccommodatie. Opgemerkt wordt dat de welstandscriteria en de ligging 

naast een monument vragen om een ontwerp dat aansluit op zijn omgeving. De commissie heeft hierbij de 

volgende opmerkingen: 

 

- De keuze om de voorbouw en de sporthal van elkaar los te maken overtuigt de commissie niet. Het geheel van 

de twee bouwdelen, die in de plattegrond en het gebruik onlosmakelijk bij elkaar horen, wordt door de 

voorgestelde gevelrenovatie minder coherent.  

- Daarnaast wordt er opgemerkt dat er in kleur- en materiaalgebruik te veel verschillende middelen worden 

ingezet voor de renovatie. De suggesties worden gedaan om duidelijker keuzes te maken voor een of twee 

hoogwaardige materialen, de sporthal en het voorgebouw dichter bij elkaar te brengen in kleur en materiaal, 

en zo dichter bij de eenheid van het oorspronkelijke ontwerp te blijven. 

- Ten slotte merkt de commissie op dat de reclame-uitingen en het ledscherm niet passend zijn binnen het 

geldende welstandsbeleid.  

 

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 Kruiskade 12, Centrum (3e behandeling) (20 min)  

  

Omschrijving: Herontwikkeling Grand Hotel Central 

Ontwerp: Knevel Architecten 

Dossier: OLO 3755363 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte conceptaanvraag getoetst aan redelijke 

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Op 23 januari 2019 is aan de commissie naar aanleiding van dubbelbestemming Cultuurhistorie uit het 

bestemmingsplan de aanpak voor Grand Hotel Central voorgelegd. De commissie heeft toen positief gereageerd 

op het behouden en restaureren van de voorgevel van Grand hotel Central en het slopen van het achterliggende 

volume. Wel is gevraagd het behoud van de gevel tijdens de uitvoering te onderbouwen en de omgang met de nog 

aanwezige waardevolle interieurelementen aan te geven. De restauratie architect geeft aan dat de voorgevel van 

Grand hotel Central tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt geconserveerd met een hulpdraagconstructie van 

staal en hout die de gevel in verticale en horizontale richting zal dragen. Het nieuwe interieur zal in relatie tot 

cultuurhistorische kernwaarden worden ontworpen. De aanhechting van het interieur en het exterieur spelen hierin 

een rol door een publiek programma op de begane grond te realiseren. 

 

Er is onderzoek gaande in hoeverre de hooggewaardeerde interieuronderdelen kunnen worden hergebruikt. Op 

basis van een voorlopige analyse wordt ingezet op het behouden en herplaatsen van de wandafwerking van de 

lounge. Als het onderzoek gereed is zal een concreet voorstel worden voorgelegd hoe om te gaan met de nog 

aanwezige interieuronderdelen. Hergebruik zal ook leiden tot het vervaardigden van nieuwe delen om de afwerking 

passend te maken voor de toekomstige ruimtes.  

 

De gehele planvorming bestaat uit een compromisloze restauratie van de voorgevel met erachter nieuwbouw en op 

de nieuwbouw een terugliggende toren. De toren zingt zich los van de onderbouw door deze te draaien ten 

opzichte van de gevelrooilijn van de onderbouw en het volume ter hoogte van de overgang van laag- naar 

hoogbouw in te snoeren. De gevelopzet van de toren zal bestaan uit een gevelraster van glasvezelbeton met een 

invulling van glas en staal. Voor extra verfijning van het raster worden de hoofdstijlen en regels voorzien van een 

voeg en smalle tussenstijlen ingevoegd. De insnoering is soberder van vormgeving en heeft geen raster maar 

gevelopeningen. Aan de voorzijde komt en dakterras op de laagbouw dat in verbinding staat met de insnoering.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrumgebied 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrummix) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- 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). 
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- 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 

- 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). 

- 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 

Op 23 januari 2019 is naar aanleiding van de dubbelbestemming Cultuurhistorie uit het bestemmingsplan de 

aanpak voor Grand Hotel Central voorgelegd aan de commissie. Zij heeft toen positief gereageerd op het model 

dat uitgaat van het behouden en het restaureren van de voorgevel en het slopen van het achterliggende volume. 

Echter onder de voorwaarde dat het voor de gevel een compromisloze restauratie en reconstructie naar het 

oorspronkelijk gevelontwerp betreft, zoals aangegeven door de restauratiearchitect. Er zijn toen vragen gesteld 

over het behoud van de gevel tijdens de uitvoering van de beoogde nieuwbouw en de omgang met de nog 

aanwezige waardevolle interieurelementen. De nu voorgestelde hulpdraagconstructie van staal en hout geeft daar 

voldoende antwoord op en de commissie is enthousiast over de inzet tot het herplaatsen van interieuronderdelen. 

Het hergebruik van de wandafwerking van de lounge is hiertoe een mooie aanzet. De commissie kijkt met 

belangstelling uit naar het verdergaande onderzoek en inventarisatie van de nog aanwezige waardevolle 

interieuronderdelen, en hoort graag in een volgende bijeenkomst waar het onderzoek toe leidt.  

 

Voor wat betreft de hoogbouw reageert de commissie positief op de stedelijke inpassing. De compositie van de 

volumes en de restauratie van de bestaande voorgevel maakt dat de onderbouw deel blijft uitmaken van de 

stedelijke laag. De hoogbouw reageert middels een insnoering en een gedraaide richting passend op de grotere 

schaal van de stad. Wel wordt aandacht gevraagd voor het gevelontwerp van de hoogbouw. Dit geldt zowel voor 

de gevel ter plaatse van de insnoering en het gevelraster van de toren. Beide ogen alzijdig te gesloten.  

 

De commissie pleit om ter hoogte van de insnoering een bijzonder programma aan het dakterras te situeren. Het 

zou mooi kunnen bijdragen aan een open en uitnodigend gevelbeeld en zou een verzorgd daklandschap kunnen 

bieden. Het toepassen van een gevelraster voor de hoogbouw wordt door de commissie vanuit de context 

begrepen. In de getoonde gevelbeelden mist zij echter nog de kwaliteit en verfijndheid van de voorbeeldprojecten 

waaraan wordt gerefereerd in de presentatie. Bij het nader bestuderen van de openheid van de gevel vraagt de 

commissie ook aandacht voor het vormgeven van de gevelbeëindiging. De bijbehorende principedetaillering en het 

materiaalgebruik dienen aan te sluiten bij de hoge centrumambities en mooi te kunnen verouderen. De commissie 

is hiervan nog niet overtuigd. Naast het gevelontwerp wordt aandacht gevraagd voor het daklandschap als vijfde 
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gevel van beide daken. Tijdens een volgende bespreking ziet de commissie graag de inrichting van het dak met 

daarin alle installaties evenals een nachtbeeld van de nieuwbouw en een algeheel reclameplan.   

 

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 Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (1e behandeling) (30 min) (gemeentelijk monument)  

 

Omschrijving: Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Bosman 

Dossier: OLO 4086211 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 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 de herbestemming van het Maaskant gebouw dat ooit functioneerde als poortgebouw 

tussen de stad en de haven en nu in gebruik is als bedrijfsverzamelgebouw. Het pand is in 2004 ingrijpend 

verbouwd en sinds december 2016 aangewezen als gemeentelijk monument. Het Maaskant gebouw staat 

inmiddels geïsoleerd aan de kade, zonder de gemetselde loodsen waar het ooit onderdeel van uitmaakte. In de 

toekomstige situatie zal het gebouw als zelfstandig volume temidden van een reeks van nieuwe gebouwen komen 

te liggen. 

 

Het planvoorstel betreft het maken van een een-laagse rechthoekige dakopbouw, die aan de voor- en zijkanten 

terug ligt en aan de waterzijde uitsteekt. De dakopbouw bestaat uit een volledig glazen gevel die aan de onderzijde 

en de dakrand wordt afgewerkt met aluminium panelen. Op het dak zijn zonnepanelen voorzien. Voor de stabiliteit 

van de opbouw wordt een constructieve kern met een nieuwe lift in het bestaande gebouw geplaatst. De 

voormalige onderdoorgang voor de vrachtwagens wordt met glazen puien dichtgezet. De bestaande vloerindeling 

van het opgetilde kantoorgedeelte wordt met uitzonding van de waardevolle elementen gewijzigd. Op het dak waar 

van origine reclame aanwezig was komt een nieuwe naamduiding. De twee authentieke vlaggenmasten op het dak 

worden eveneens gebruikt voor naamduiding. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder vanwege monumentenstatus 

 

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. 
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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. 

- 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 

Uit de studie naar de verschillende opbouwen kan de commissie opmaken dat er vanuit de waardering voor het 

monument is gezocht naar een dakopbouw die voor zichzelf spreekt. De commissie waardeert deze zoektocht en 

is van mening dat model drie, dat bestaat uit een ‘zwevend volume’, uitgangpunten biedt om bij het monument te 

passen als de bouwkundige structuur van het Maaskant gebouw beter wordt gevolgd. Dit vraagt om een 

herpositionering van de stabiliteitskern zonder doorbreking van de wand van de oorspronkelijke onderdoorgang. 

Door de positie af stemmen op de heldere maatvoering in de plattegrond van het gebouw zal het verschuiven van 

de stabiliteitskern en de opbouw meer recht doen aan de asymmetrische opzet van het bestaande gebouw.  

De commissie vraagt de bestaande patio meer betekenis te geven in de planvorming. Een lichtplafond vindt zij niet 

voldoende. Het verschuiven van de opbouw kan er wellicht voor zorgen dat de patio weer geheel of gedeeltelijk vrij 

komt te liggen en daarmee zijn oude betekenis als buitenruimte en lichthof terugkrijgt.  

De commissie reageert positief op de strakke vormgeving van de opbouw en verlangt een detaillering die hierop 

aansluit. Er wordt aandacht gevraagd voor een gave vormgeving van het overstek van de ‘zwevende’ opbouw en 

van het dak van zowel het bestaande gebouw als de nieuwe toevoeging. Beide dienen als vijfde gevel ontworpen 

te worden, waarbij installaties worden ingepast en aan het zicht worden onttrokken door een alzijdig ontworpen 

afscheiding.  

Het doortrekken van de bestaande driehoek op de begane grond en het gebruik als inpandige ruimteis goed 

mogelijk wanneer de sfeer en uitstraling van de bestaande onderdoorgang behouden blijft. De positie van de pui 

ten opzichte van de kolommen dient hierbij het principe van een kolomstructuur met zwevend kantoorvolume te 

ondersteunen. De helderheid van het glas en zo min mogelijk spiegeling en kleuring ervan spelen hierbij een 

belangrijke rol in het afleesbaar houden van de onderdoorgang.  

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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6.7  Vijf Werelddelen 33, Feijenoord (4e behandeling) (20 min)  

 

Omschrijving: Deeluitwerking Visieplan – Verplaatsen supermarkt 

Ontwerp: Molenaar & Co Architecten 

Dossier: OMV.19.02.00184 

 

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 aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de in de 

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 

onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen op de conceptaanvraag presenteert de architect het aangepaste en verder 

uitgewerkte voorstel voor het inrichtingsplan voor de supermarkt in het ‘Vrij Entrepot’. Het plan maakt onderdeel uit 

van een visie om de jarenlange lastige exploitatie van de begane grond en de eerste verdieping te verbeteren. 

Onderdeel van de visie is de invulling van de niet goed functionerende passage met nieuw programma. Het 

voorliggende planvoorstel beantwoord hieraan door de huidige supermarkt vanuit het midden op te schuiven naar 

de Rosestraat. De winkelruimte van de supermarkt komt in pakhuis Amerika en gedeeltelijk in pakhuis Afrika, en 

wordt afgescheiden van de havenzijde met een te plaatsen glazen wand. Deze wand valt buiten de aanvraag. De 

supermarkt krijgt een depot in pakhuis Europa aan de Handelspleinzijde.  

 

De nieuw te maken en bestaande openingen in de scheidingswand tussen de pakhuizen worden dichtgezet met 

stalen glaspuien. De niet tot de supermarkt behorende ruimte in pakhuis Afrika wordt een entreehal met aan beide 

zijden kleine verhuurbare units. De middelste entree aan de Rosestraat (grenzend aan de entreehal) krijgt een 

tourniquet achter de bestaande pui. Voor wat betreft reclamevoering volgt een handboek met reclameregels voor 

het in- en exterieur van het ‘Vrij Entrepotgebouw’. Nieuw in de aanvraag is het slopen van een bestaande trap en 

het aanbrengen van een trap in pakhuis Afrika. Aan de handelspleinzijde wordt een bestaande pui vervangen door 

een roldeur. Deze is gelijk aan een reeds bestaande roldeur.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam)  

Gebiedstype: Rivierlocaties  

Welstandsniveau: Bijzonder (deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier)  

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- 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 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 

- 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. 
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- 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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking. 

Het inpanding verplaatsen van de supermarkt zal de commissie beoordelen in relatie tot de monumentwaarden en 

de reeds uitgevoerde herontwikkeling, waarbij het atrium in de dwarsrichting van de geschakelde pakhuizen een 

belangrijk gegeven is.  

 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag d.d. 9 januari 2019 op overtuigende wijze zijn 

verwerkt in het aangepaste en verder uitgewerkte planvoorstel. De beoogde puien zijn in lijn met de eerder 

voorgestelde uniforme aanpak van oude openingen in de scheidingswanden van de pakhuizen.  

 

Door de toerniquet achter de bestaande pui te plaaatsen blijft van buitenaf het aanzicht ongewijzigd en de eenheid 

in de entrees aan de Rosestraat behouden.  

 

De commissie reageert positef op de niewe toevoegingen bestaande uit een trap in pakhuis Afrika en een extra 

roldeur aan de zijde van het Handelsplein. De commissie doet wel de oproep de gevelopenenigen aan de zijde van 

het Handelsplein niet verder dicht te zetten met roldeuren. 

  

De commissie krijgt graag nog een door de VVE gedragen toekomstvisie voor het Entrepotgebouw gepresenteerd, 

waarbij het opwaarderen van het Handelsplein wordt meegenomen. Een nader uitgewerkt reclamevoorstel voor het 

‘Vrij Entrepotgebouw’ wordt met belangstelling tegemoet gezien.   

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. De commissie adviseert 

het bestuur daarom positief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. 

 


