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VERSLAG 

VERGADERING  

WOENSDAG 17 APRIL 2019 
 

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

 

AANWEZIG 

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

 

5 PLANNEN (OPENBAAR) 14:20 

 

5.1  Terbregseplein (A16), Prins Alexander (2e behandeling) (40 min) 14:20 

Omschrijving: Kunstwerk 52a en aangepast IPV (op onderdeel knooppunten) 

 Ontwerp:   Quist Wintermans Architekten 

 Dossier:   OLO 4192373 (conceptaanvraag) 

 

5.2 Boompjes 60-68, Centrum (3e behandeling) (20 min) 15:00 

Omschrijving: Herontwikkeling kantoorgebouw tot woongebouw 

 Ontwerp:   Team V 

 Dossier:   OMV.19.03.00641 

 

5.3 Binnenwegplein - Lijnbaan 148-50, Centrum (2e behandeling) (gemeentelijk monument) (30 min) 15:20 

Omschrijving: Transformatie voormalig H.H. de Klerk (Voormalig Donnerpand) 

 Ontwerp:   Wessel de Jonge Architecten 

 Dossier:   OMV.18.12.00434  

 

5.4  Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (2e behandeling) (20 min) (gemeentelijk monument) 16:00 

Omschrijving: Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Hofman 

 Dossier:   OLO 4086211 (conceptaanvraag)  

 

5.5  Schipholstraat 76-80, Overschie (2e behandeling) (20 min) 16:20 

Omschrijving: Poort16Hoven - Nieuwbouw van 28 woningen  

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:  OLO 4205447 (conceptaanvraag) 

 

5.6  Baan 2, Centrum (4e behandeling) (20 min) 16:40 

Omschrijving: Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

 Ontwerp:   Powerhouse Company  

 Dossier:   OMV.18.08.00360 

 

5.7  Nassaukade 3, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 17:00 

Omschrijving: Entree en laadruimte Unilevergebouw 

Ontwerp: Johan de Wachter Architecten 

 Dossier:   OLO 4218241 (conceptaanvraag) 

 

5.8    Parkbuurt, Hoogvliet (2e behandeling) (15 min) 17:15 

Omschrijving:  Nieuwbouw 137 grondgebonden eengezinswoningen 

Ontwerp:   RoosRos Architecten 

Dossier:   OLO 4273687 (conceptaanvraag) 
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5.1  Terbregseplein (A16), Prins Alexander (2e behandeling)      

 

Omschrijving:  Kunstwerk 52a en aangepast IPV (op onderdeel knooppunten) 

Ontwerp:  Quist Wintermans Architekten 

Dossier:  OLO 4192373 (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 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie tijdens de vergadering d.d. 20 februari 2019 presenteert de 

architect een verdere uitwerking van het voorstel. De commissie gaf dit vorige verslag vier opmerkingen en 

aandachtspunten. De architect gaat in de presentatie in op deze opmerkingen en welke wijzigingen worden 

voorgesteld om daaraan tegemoet te komen. Daarbij wordt opgemerkt dat de vormgeving van de geluidschermen 

rond de tunnelmonden voldoet aan de criteria zoals gesteld in de welstandsparagraaf A16 Rotterdam en benoemd 

in het EPvE en het Tracébesluit. De parabolische vorm met schuingeplaatste schermen wijzigt daarom niet. 

 

Aanpassingen Integraal plan vormgeving (IPV) 

Om meer samenhang tussen de verschillende onderdelen te creëren en meer een rustiger wegbeeld te realiseren 

zijn de volgende wijzigingen voorgesteld: 

 

- De randelementen uitvoeren in beton met een gefacetteerde ruitstructuur in plaats van aluminium zetwerk. 

Een meer eenduidig ruitpatroon in relatie tot de variërende dekdikte (vast stramien van 5 ruiten naast elkaar 

per element)  

- De randelementen lopen verder door in het grondwerk 

- De naamgeving van de kunstwerken wordt uitgespaard in de betonnen randelementen (bas-reliëf)  

- De vormgeving van de balusters in de geluidschermen is versimpeld en alleen de bovenste meter wordt 

verjongd. 

- Het zeefdrukpatroon op de glasschermen is gewijzigd naar een print van rechte verticale lijnen waarin het 

ruitpatroon is uitgespaard. Hierdoor wordt de verstoring van het ruitpatroon ter plaatse van de schuine 

tunnelmondpanelen visueel ook minder storend. 

- Voorgesteld wordt ook de onderste stootrand van de geluidschermen ook in glas en met hetzelfde 

zeefdrukpatroon uit te voeren. 

- De overgangen tussen verschillende hoogtes hekwerken zijn vereenvoudigd. 

- De ruitpatronen op de toeritwanden naar de tunnel (akoestische aluminium gevelpanelen) worden uitgevoerd 

conform de afmetingen van de ruitpatronen op de randelementen. 

 

Inpassing zonnepanelen. 

Met de gemeentes Rotterdam en de gemeente Lansingerland wordt op korte termijn de inpassing van de 

zonnepanelen besproken. 

 

Wijziging Kunstwerk 52a 

Om de onderslagbalk op as 10 te integreren met de wegdelen wordt een nieuw koppelstuk voorgesteld. Boven de 

spoorlijn Rotterdam - Utrecht wordt een voor kunstwerk Terbregseplein afwijkend dek toegepast. In de 

welstandsparagraaf is aangegeven dat dat, indien noodzakelijk, is toegestaan. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Welstandsparagraaf A16  

Welstandsniveau: Bijzonder  

 

Relevante criteria 

1. Rustig Wegbeeld 



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

 

 
3 

 

Het wegbeeld is rustig in vormgeving en plaatsing van de inrichtingselementen om de continuïteit van het 

landschap te behouden. De overgangen van tunneltoerit naar tunnelmond zijn vloeiend om het rustige wegbeeld te 

ondersteunen. 

2. Samenhangend Wegbeeld 

Er wordt een samenhangend wegbeeld verkregen door te werken met eenduidige vormkenmerken voor alle 

objecten (kunstwerken, schermen, verlichting); door eenheid in kleur en materiaal; door het toepassen van 

gefacetteerde vormen en terugkerende, herkenbare texturen en grafische patronen. 

3. Familie van Kunstwerken 

De kunstwerken gelegen aan de A16R vormen een familie. Randelementen, geluidschermen, hekwerken, 

steunpunten en taluds volgen de in het EPvE omschreven A16 vormentaal. 

4. Groene Geluidschermen 

De geluidsschermen langs de A16R worden als begroeid scherm uitgevoerd, passend bij het karakter van de 

omgeving. Op een paar plekken zijn de schermen transparant: bij kruisende hoofdinfrastructuur - een zichtlijn naar 

stad of landschap - en bij de tunnelmonden. 

5. Hekwerken 

De vereiste hoge of lage hekwerken en veiligheidsschermen dienen geen harde visuele afscherming te vormen 

met de omgeving en een open uitstraling te hebben. Bij de beëindiging dient het hekwerk of scherm schuin af te 

lopen naar het aangrenzende maaiveld. 

6. Integraal Ontwerp 

De inpassingsopgaven voor de snelweg A16R met koppelstukken en aansluitingen moeten als integrale 

ontwerpopgaven benaderd worden. Het karakter van de omgeving van de weg is sterk bepalend voor de te maken 

ontwerpkeuzes. 

7. Minimale Visuele Impact 

Er dient een maximale inspanning geleverd te worden tegen licht - en horizonvervuiling. Dit is een belangrijke wens 

van de omgeving (‘niet zien’). De tunneltoeritten zullen door zorgvuldig inpassingsontwerp hun omgeving en het 

omringende landschap minimaal aantasten. 

8. Veilige Onderdoorgangen 

Ten behoeve van de (sociale) veiligheid en ruimtelijke kwaliteit worden de zijwanden van onderdoorgangen voor 

het onderliggend wegennet indien mogelijk uitgevoerd onder een hoek van 45º. De onderdoorgangen worden 

uitgevoerd met een brede vide ter plekke van middenberm van de A16. 

 

Kunstwerk 

- De kunstwerken van de A16R vormen één familie. De kunstwerken voor kruisende wegen (brug, 

onderdoorgang) volgen de vormgevingsprincipes van A16R, maar de inrichting van de kruisende wegen zelf 

volgt de indeling en vormgeving volgt van de betreffende weg. 

- Onderdoorgangen hebben tpv de middenberm een maximaal brede vide. Vides ≥ 2.2 m krijgen een 

doorvalbeveiliging ‘laag hekwerk’. Vides < 2.2 m krijgen van een rooster i.p.v een hekwerk. 

- Kunstwerk moet slank en geen stapeling zijn; poer steunpunten ondergronds. 

- Steunpunten (V, ovaal of rond) gelijkvormig; symmetrisch en regelmatig geplaatst. 

- Kunstwerken dienen in alle richtingen een vloeiend verlopend dek te hebben. 

- Kunstwerk dient verjongde rand van 20˚ te hebben. 

- Zichtbare deel kunstwerken sluit qua vormgeving aan op A16R. 

- Taludhelling dient conform afbeelding te zijn en geen verspringingen te hebben. 

- Veiligheidsscherm en hekwerk dienen ten minste 90% transparant te zijn. 

- Viaducten Terbregseplein sluiten qua vormgeving aan op bestaande fly-over. 

- Dek en steunpunten van viaducten Terbregseplein zijn symmetrisch en vloeiend. 

- Boerenhekwerk en heg scheiden fietspad van ontoegankelijke ecologische zone. 

 

Tunnel 

- De tunnelmonden worden zeer zorgvuldigheid en met respect voor de omgeving ontworpen en uitgevoerd. 

Vanaf de weg gezien zijn rust en continuïteit van het wegbeeld van belang. Vanuit de omgeving gezien zijn 

minimale visuele impact en integratie in de omgeving leidend. 
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- De dienstgebouwen en de bijbehorende terreinen worden zorgvuldig ingepast in hun omgeving (een in 

volume, materiaal, detaillering en inrichting passend karakter). Ontwerp en detaillering van de 

dienstgebouwen maken aparte hekwerken overbodig. 

- Tunnelmond dient onverhard onderhoudspad en een toegangsluik te hebben. 

- Verticale plaatnaden dienen weg te vallen in het patroon van wand tunnel. 

- Toerit dient lamelconstructie voor licht/donker werking te hebben. 

- Plaatsing ventilatoren en afwerking wanden dienen continuïteit te benadrukken. 

- Uitstraling dienstgebouw sluit aan bij natuurlijk karakter en korrelmaat omgeving. 

- Opstelterrein heeft groene uitstraling en is ontoegankelijk voor onbevoegden. 

 

Grondkering en Geluidschermen 

- De uitvoering van keerwanden draagt bij aan het rustig wegbeeld en, door de groene uitvoering aan 

omgevingszijde, aan de beperking van de visuele impact. 

- Geluidschermen zijn hoofdzakelijk begroeid uitgevoerd. Afhankelijk plek en beschikbare ruimte hellen de 

schermen 5° of 20°, meestal van de weg af, soms geknikt. Transparante schermen komen voor bij de 

tunnelmonden en op enkele locaties met zicht op stad of landschap. 

- Grondkeringen dienen onopvallend en begroeid te zijn. 

- Grondwallen lopen in alle richtingen geleidelijk af en over in geluidschermen. 

- Geluidscherm heeft vloeiend verloop bij einde, hoogteverschil en overgang. 

- Vluchtdeuren liggen teruggelegen in constructie. 

- Transparant scherm is opgebouwd uit horizontale panelen en is niet begroeid. 

- Scherm bij tunnelmonden en kunstwerken is transparant en hellend naar de weg. 

 

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

De commissie dankt de architect voor de heldere toelichting en de overtuigende stap voorwaarts die is gemaakt. 

 

Aanpassingen Integraal plan vormgeving (IPV): 

Er wordt geconstateerd dat er heel goed is gereageerd op de opmerkingen van de commissie. Ten behoeve van 

de geluidsschermen benoemt de commissie nog twee aandachtspunten voor de nadere uitwerking van het plan: 

- De uitvoering van glazen geluidsschermen met een plint in glas geeft, hoewel dit afwijkt van de criteria, een 

overtuigend, rustig en meer ingetogen wegbeeld. Er wordt extra aandacht gevraagd voor het onderhoud en 

het voorkomen van vervuiling. 

- De vraag wordt gesteld of de ruitpatronen op het glas zijn getest op zichtbaarheid voor vogels. Voorkomen 

moet worden dat vogels tegen het glas vliegen. 

 

De commissie reageert positief op het IPV en vraagt in de nadere uitwerking van de plandelen en principe-

detaillering in het kader van en omgevingsvergunning om mock-ups van onder andere de volgende onderdelen:  

a. De tunnel- en wandelementen inclusief randafwerking 

b. De geluidsschermen: Het glas, het zeefdrukmotief, de aansluitingen ter plaatse van de gronddelen en de 

overgang naar de begroeide geluidsschermen 

 

De gedetailleerde uitwerking moet in lijn zijn met het IPV. 

 

Inpassing Zonnepanelen: 

De commissie ziet graag nog ter beoordeling de wijze waarop zonnepanelen en pv-cellen in het plan geïntegreerd 

gaan worden. 

 

Wijziging Kunstwerk 52a: 

De commissie vindt het gewijzigde ontwerp met een geïntegreerd koppelstuk op as 10 een overtuigende oplossing. 

 

Conclusie 

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

dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook 

een voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst in latere instantie n een advies kan worden afgegeven waarbij als 
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voorwaarde mock-ups van nog nader te bepalen onderdelen worden gevraagd. De definitieve aanvraag wordt met 

belangstelling tegemoet gezien.  
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5.2  Boompjes 60-68, Centrum (3e behandeling)       

 

Omschrijving:  Herontwikkeling kantoorgebouw tot woongebouw 

Ontwerp:  Team V 

Dossier:  OMV.19.03.00641 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan en reageert op de opmerkingen die de commissie in de behandeling van het 

conceptplan op 12 september 2018 heeft gemaakt. De hoogte van de torens ten opzichte van naastgelegen torens 

is niet aangepast. Het hoger maken van de hoogste toren is door het bestemmingsplan uitgesloten. Om dan meer 

verschil te realiseren zou het aantal woonverdiepingen gereduceerd moeten worden, wat voor de ontwikkelende 

partij geen optie blijkt. De architect geeft aan dat de volumeopbouw en de gevelmaterialisatie voor contrast met de 

naastliggende bebouwing zorgen. 

 

De gevelopeningen in de plint aan de Boompjes zijn optisch verhoogd, waarbij verschillende commerciële ruimtes 

zijn geaccentueerd door middel van luifels. Op de oost- en westgevel van respectievelijk de oost- en westtoren is 

het aantal balkons verder teruggebracht. Vanwege constructieve beperking en om voldoende daglicht te realiseren 

is het niet gelukt alle balkons van deze oost- en westgevel te verplaatsen of om te zetten naar loggia’s. De 

kopgevels aan de binnenzijden van de torens zijn verlevendigd en tonen meer samenhang met de overige gevels. 

 

De architect geeft aan dat de exacte afwerking van de aluminium gevels nog niet bekend is. De uitwerking van 

kleuren en materialen komen zij graag op een later moment voorleggen. Ten slotte wordt nog toegelicht dat de 

verhoogde dakrand de horizontaal geplaatste zonnepanelen en de installaties inclusief de glazenwasinstallatie uit 

het zicht zal houden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- 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, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

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

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

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

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

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie constateert dat niet alle opmerkingen van de commissie goed zijn opgepakt. De hoogtes van de 

torens zijn ongewijzigd. De commissie kan na de nadere uitleg van de architect akkoord gaan met deze hoogtes, 

met name omdat de torens niet in één lijn staan. 

 

De wijzigingen aan de plint aan de Boompjes zijn echter niet overtuigend genoeg. Aan deze belangrijke route dient 

het gebouw op een stevige plint te staan en uitnodigend open zijn.  De commissie merkt op dat de 

verdiepingshoogte van de plint nog steeds gedrukt lijkt. Door de programmering van de begane grond krijgt de 

zijde aan de Boompjes relatief veel gesloten geveldelen. De luifels missen de benodigde expressiviteit passend bij 

de schaal van het gebouw en de positie aan de Boompjes. Ook wordt opgemerkt dat de gevels aan de Hertekade 

minder open zijn dan in de presentatie van 12 september 2018. De royale dubbele hoogte is door de nu 

verschenen gesloten borstweringen minder ervaarbaar. De commissie geeft mee dat op zowel aan de Boompjes 

als aan de Hertekade hoge eisen worden gesteld aan helderheid van het toe te passen glas in de plint, om een 

maximale transparantie tussen binnen en buiten te bereiken. 

 

Het beperken van de hoeveelheid balkons aan de oost- en westgevel wordt door de commissie gezien als een 

verbetering. Ook merkt de commissie op dat het voorstel om het dakvlak af te dekken met zonnepanelen in 

principe voorstelbaar is. De installaties blijven hierdoor uit het zicht. Echter, aangezien het hier de ‘vijfde gevel’ 

betreft dient dit beter te worden uitgewerkt om de gevraagde kwaliteit te bereiken.  

 

De principedetaillering en kleurenstellingen zoals nu gepresenteerd en bijgevoegd bij de aanvraag 

omgevingsvergunning zijn onvoldoende uitgewerkt om te beoordelen. De commissie ziet graag de nadere 

uitwerking en keuze van de materialen en kleuren en vraagt daarbij extra aandacht voor de detaillering en 

bevestiging van de aluminium geveldelen. In de principe details zijn geschroefde delen en veel naden zichtbaar, 

wat ongewenst is. Deze detaillering is niet overtuigend als het gaat om het voorkomen van vervuiling van de 

gevels. Na beoordeling van de details, de materialen en de kleuren wordt door de commissie bepaald van welke 

geveldelen vóór de start van de bouw een mock-up gemaakt dient te worden, ter beoordeling door de commissie. 

 

Conclusie  

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria, en de beoordeling van de 

kleuren en materialen heeft ook nog niet plaats kunnen vinden. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog 

negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag 

terug in een volgende vergadering. 
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5.3  Binnenwegplein - Lijnbaan 148-50, Centrum (2e behandeling) (gemeentelijk monument)  

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig H.H. de Klerk (Voormalig Donnerpand) 

Ontwerp:  Wessel de Jonge Architecten 

Dossier:  OMV.18.12.00434 

 

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 2.2, lid 1 

onder b) 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 

De architect presenteert het voorstel voor de herontwikkeling voor het voormalige meubelmagazijn HH. De Klerk, in 

relatie tot de ontwikkelingen die gaande zijn in het zuidelijke deel van de Lijnbaan. Het betreft de uitwerking van de 

principes uit de conceptaanvraag en een reactie op de gemaakte opmerkingen door de commissie op 10 oktober 

2018.  

 

Het plan betreft de revitalisatie van het gedeeltelijk leegstaande pand met nieuw gebruik als retail en lichte horeca. 

Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kernwaarden, waaronder de vide en de trapsgewijze 

rondgang, staan hierbij centraal. Een extra inpandige ontsluiting voor de te verwachte bezoekersstromen in de vide 

is vanuit respect voor de kernwaarden ongewenst. De beoogde horeca op de bovengelegen verdiepingen worden 

om die reden ontsloten via een uitpandige roltrap. De roltrap komt langs het niet beschermde deel van het pand, en 

in de sprong van de gevelrooilijn van de Lijnbaan. Aan de bovenzijde wordt de roltrap afgesloten met een 

opengewerkt taatshekwerk. Voor meer homogeniteit in het gevelbeeld tussen het toekomstige ‘Forum’ en het 

gemeentelijk monument H.H. de Klerk wordt het gevelscherm van het Forum gecontinueerd tot deels voor de 

roltrap. Het dak waarop de roltrap uitkomt wordt ingericht als dakterras. Een definitief voorstel volgt in een latere 

fase. Onderzoek heeft uitgewezen dat de voorgestelde bouwactiviteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de 

monumentale boom aan het Binnenwegplein.  

 

De ontsluiting van de retail naar het kelderniveau en de eerste verdieping verloopt echter wel via te maken 

roltrappen. Hiertoe komt in de vide naar kelderniveau een roltrap en op eerste verdieping een sparing in de vloer 

voor een dubbele roltrap. Een extra vluchttrappenhuis is vereist. Deze ligt tegen de gevel aan het 

Binnenwegpleingevel en snijdt plaatselijk door de trapsgewijze rondgang om de vide. Hoewel de beoogde positie 

tot gevolg heeft dat de hooggewaardeerde trap plaatselijk wordt aangetast wordt deze positie op basis van 

onderzoek als optimaal gezien. Vanwege het verschil in openingstijden tussen retail en lichte horeca ligt er de 

wens de horeca ’s avonds zelfstandig te ontsluiten. Hiertoe komen op de begane grond vouw-schuifpuien die 

aansluiten op het vluchttrappenhuis en de lift.  

 

Voor wat betreft de restauratie vindt materiaalherstel van het interieur en de gevel plaatst. Het opnieuw activeren 

van de installatietoren en het verwijderen van later aangebrachte traptreden maken deel uit van deze restauratie. 

Vanwege de ambitie tot een BREEAM-in-use Excellent certificaat zijn installaties op het dak benodigd die worden 

omkleed met een rooster en worden nagenoeg alle gevelpuien, waaronder ook oorspronkelijke puien, vervangen.  

 

De architect sluit af met een reclamevoorstel voor het pand. 

 

Beleid  

Gebiedstype: Centrummix 

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.).  
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Verschijningsvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

- Ingrepen aan de gevel 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, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie bedankt de architect voor de zorgvuldige presentatie die nauwlettend ingaat op de opmerkingen die 

door de commissie zijn gemaakt op 10 oktober 2018.  

 

De commissie geeft aan dat zij met een dilemma zit voor wat betreft de positie van het vluchttrappenhuis in relatie 

tot de monumentaal hooggewaardeerde helix, de trapsgewijze rondgang om de vide. De commissie is in beginsel 

positief over het beoogde meervoudig gebruik van het pand en het daarbij gehanteerde uitgangspunt de 

hoofdontsluiting van de hoger gelegen horeca buitenom te organiseren om de helix hier niet mee te belasten. 

Vanuit die optiek blijft zij moeite hebben met het feit dat toch wordt ingegrepen in de trappen van de helix. De 

commissie is nog niet overtuigd dat de beoogde positie in relatie tot de monumentwaarden een voor het monument 

aanvaardbare keuze is. De commissie is juist wel positief over het ongedaan maken van een latere ingreep in één 

van de trappen en het aanpassingsvoorstel van de balustrade rondom de vide. 

 

Het stelt de commissie gerust dat onderzoek heeft uitgewezen dat de beoogde bouwactiviteiten geen nadelige 

gevolgen hebben voor de boom op het Binnenwegplein. Zij reageert positief op het uitgewerkte gevelscherm en de 

roltrap aan de Lijnbaanzijde. De overklauterbaarheid van de roltrap blijft echter een punt van discussie. De zorgen 

omtrent vandalisme en graffiti in de avondsituatie en de negatieve invloed van het steeds weer moeten 

schoonmaken van het monument zijn nog niet weggenomen. De commissie vraagt om een vandalismebestendige 

en passende oplossing.  

 

Met betrekking tot de puien vindt de commissie dat het streven naar het BREEAM-in-use Excellent certificaat niet 

ten koste moet gaan van het behoud van de monumentwaarden. De commissie pleit ervoor om de oorspronkelijke 

puien te behouden. De installaties op het dak ten gevolge van het verduurzamen van het gebouw zijn goed 

mogelijk als deze wat afdekking en inpassing betreft dezelfde kwaliteit als de gevel krijgen. Dat is nog onvoldoende 

het geval.  
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De commissie begrijpt dat de meerdere gebruikers zich naar buiten toe willen representeren en vindt dat hiertoe 

ook ruimte moet worden geboden. Naast die zienswijze vraagt zij ook het reclameplan met gepaste terughoudend 

tot het monument tegen het licht te houden. Van oorsprong zijn er een aantal locaties voor reclame-uitingen op de 

gevel en vanuit de monumentwaarden zijn er op het gesloten volume slechts een aanduiding per gevelvlak op de 

historisch bepaalde plek gewenst. Voor een generieke naamaanduiding van de meerdere gebruikers dient een 

eigen zone conform de reclame-richtlijnen van de gemeente Rotterdam te worden aangegeven  

 

Het laatste beeld in de presentatie toont een voorstel waarbij de geglazuurde bakstenen gevel van de bovenbouw 

doorloopt in het interieur van de naastgelegen winkels die geen onderdeel uitmaken van het monument en niet 

behoren tot de planvorming. De commissie is enthousiast over dit beeld en ondersteunt de architect in dit voorstel. 

Maar de commissie geeft ook aan dat zij, omdat het niet tot het monument behoort, geen zeggenschap heeft over 

het interieurvoorstel. 

 

Conclusie  

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt als volgt geconcludeerd: het plan biedt een goed 

uitgangpunt voor herbestemming van dit bijzondere monument maar voldoet nog niet aan redelijke eisen van 

welstand, en wordt vooralsnog negatief beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg vanwege de op 

genoemde plaatsen grote aantasting van monumentwaarden. De commissie mandateert de voorzitter en het lid 

restauratiearchitect om een bezoek te brengen aan de locatie om de ingeschatte impact op de monumentwaarden 

in relatie tot het beoogde vluchttrappenhuis te bezien.   
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5.4 Schiehaven 13, Delfshaven, Maaskantgebouw (2e behandeling) (gemeentelijk monument)  

 

Omschrijving: Herbestemming, transformatie en optopping 

Ontwerp: Architektenkombinatie Bos Bosman 

Dossier: OLO 4086211 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 

Naar aanleiding van de reactie van de commissie op 3 april 2019 presenteert de architect een aangepast voorstel 

dat ingaat op de gemaakte opmerkingen. In reactie op de opmerking de nieuwe stabiliteitskern af te stemmen op 

de structuur van het pand stelt de architect voor deze te versmallen. Met deze aanpassing steekt de kern niet meer 

voorbij een bestaande wand en past binnen het maatsysteem van het gebouw. 

 

Ten aanzien van de vraag de patio meer betekenis te geven is het lichtplafond in de patio vervangen door een 

glazen vloer in de opbouw. De patio is hierdoor open en er valt indirect daglicht in, maar wordt nog wel overkluist 

door de nieuwe opbouw.  

 

Voor de pui ter plaatse van de doorgang worden drie voorstellen gepresenteerd. Bij voorstel één staat de gevel 

achter de kolommen. De nieuwe kolom komt hierdoor buiten de gevellijn te liggen. In voorstel twee vouwt de pui 

zich om de kolommen heen. Voorstel drie heeft de voorkeur van de architect en gaat uit van het eerdere voorstel, 

waar de pui voor de kolommen langs loopt.  

 

Als antwoord op de vraag het dak als vijfde gevel te ontwerpen presenteert de architect een groen dak op het 

bestaande gebouw en onderzoekt het dak van de opbouw in combinatie met zonnepanelen ook voorzien kan 

worden van een groen dak. 

 

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.  
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- 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. 

- 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 reageert positief op het aangepaste voorstel voor de stabiliteitskern. Wel vraagt zij de vensters in de 

bestaande wand te behouden. In de visualisatie van de stabiliteitskern zijn deze vervallen. De commissie vindt het 

voorstel voor de patio een verbetering, maar nog niet voldoende overtuigend. De patio heeft nog altijd te weinig 

zeggingskracht, doordat het te weinig open is naar de buitenlucht en er kans op vervuiling aanwezig is door de 

smalle spleet. Voor wat betreft de positie van de pui ter plaatse van de doorgang ziet zij mogelijkheden voor 

voorstel twee als de pui direct en met een passende detaillering aansluit op de bestaande kolommen.  

De commissie ziet voldoende mogelijkheden om de antwoorden op bovenstaande opmerkingen en die uit het 

voorgaande verslag voortvarend uit te werken in een definitieve aanvraag die ter beoordeling wordt voorgelegd aan 

de commissie.   

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 passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.5  Schipholstraat 76-80, Overschie (2e behandeling)       

Omschrijving:  Poort16Hoven - Nieuwbouw van 28 woningen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4205447 (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 gewijzigde plan voor 28 woningen. Daarbij wordt ingegaan op de opmerkingen die de 

commissie heeft gemaakt op het op 6 maart 2019 gepresenteerde conceptplan. 

 

De ontsluiting van het binnenterrein met parkeren is verplaatst naar de Schipholstraat. Daardoor is de rij woningen 

aan de van der Duijn van Maasdamweg langer geworden. De woningplattegronden zijn gewijzigd en er zijn 

uitbouwopties in een afwijkende steenkleur toegevoegd. De woningen zijn nu om en om gespiegeld zoals ook in de 

directe omgeving zichtbaar is. De gevels zijn rustiger gemaakt door ramen en deuren met franse balkons om en 

om te plaatsen. De deuren zijn omkaderd met een witte rand die iets uit de gevel steekt. Onder de ramen op de 

verdiepingen metselwerk verbijzonderingen toegepast die verwijzen naar het wapen van Overschie. 

 

De meest prominente kopgevels krijgen een verbijzondering met een muurschildering. Alle kopgevels hebben 

minimaal één opening en ingepaste vleermuis-nest-stenen. De daklijst is prominenter gemaakt door deze dikker te 

maken. De erfafscheidingen worden uitgevoerd als houten begroeide pergola’s. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Tuindorpen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 
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- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de herschikking, door het verplaatsen van de toegang naar het binnenterrein, goed 

uitgepakt. Op hoofdlijnen is het een beloftevol plan. Echter heeft de commissie nog enkele opmerkingen en 

aandachtspunten. 

 

Met name op de hoek in de Van der Duijn van Maasdamweg die een hoofdweg betreft, is de compositie van de 

twee haaks op elkaar staande rijtjes onvoldoende overtuigend vormgegeven. De suggestie wordt gedaan om hier 

de uitbouw en de erfafscheiding mee te nemen in het hoekontwerp en onderdeel te laten zijn van de 

architectonische eenheid. Het dient architectonisch een overtuigende hoekoplossing te worden op deze 

prominente plek. Het toevoegen van een muurschildering is daarvoor niet een geëigend middel. 

 

De vraag wordt gesteld of er meer variatie in woningtypen kan worden bereikt door bijvoorbeeld ter plaatse van de 

koppen een andere plattegrond, met eventueel wonen op de verdieping mogelijk te maken. 

 

De gevels zijn drastisch gewijzigd maar missen plasticiteit. De suggestie wordt nogmaals gedaan om meer 

verfijning en plasticiteit te realiseren door bijvoorbeeld de neggendieptes te vergroten, de detaillering 

ambachtelijker te maken en de entrees uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig vorm te geven. 

 

In de plattegrond is een entreehal toegevoegd over de volle breedte van de woning. Daarmee wordt de overgang 

van publiek naar privé voldoende vormgegeven. 

 

Ten slotte vraagt de commissie om een andere kleur baksteen en bijpassend voegwerk te kiezen. De voorgestelde 

variant is te donker en mist daardoor aansluiting bij de omgeving. 

 

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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5.6  Baan 2, Centrum (4e behandeling) (20 min) 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren ‘Baantoren’ en ontwikkeling naastgelegen kavel 

Ontwerp:  Powerhouse Company  

Dossier:  OMV.18.08.00360 

 

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 plan voor de woontoren en de ontwikkeling van het naastgelegen kavel, 

naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag d.d. 29 augustus 2018. De balkons op de luifel zijn ter plaatse 

van de voorzijde verwijderd. Aan de bovenzijde zijn een aantal schuine trekstangen aan de gevel toegevoegd.  

 

Daarnaast toont de architect een aangepast gevelontwerp voor de laagbouw naast de Baantoren. Voor de gevels 

is aan beide zijden gekozen voor een opbouw met een plint van natuursteen, die aan de zijkanten van de gevel 

doorloopt tot de dakrand. De bovenste lagen worden voorgesteld in een raster van aluminium zetwerk. Het raster 

wordt opgevuld met glas, een rij boven elkaar liggende balkons en een combinatie van glas en dichte, aluminium 

gevel gevelpanelen. De plint aan de Hoornbrekerstraat is aangepast ten opzichte van het eerdere ontwerp. In de 

laagbouw zijn drie openingen toegevoegd, met een inkijk naar de parkeergarage en de vluchtgang. Op het dak 

wordt een zone gereserveerd voor de installaties, die rondom wordt omkleed. 

 

Ten slotte toont de architect de combinatie van verschillende gevelmaterialen voor de toren, bestaande uit twee 

verschillende typen natuursteen en aluminium. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De getoonde uitwerking, detaillering en materialisering van de gevel van de toren is welstandshalve over het 

algemeen goed voorstelbaar. De commissie geeft aan dat het weglaten van een groot deel van de balkons op de 

luifel het plan ten goede komt. De trekstaven die aan de bovenzijde zijn toegevoegd passen echter niet bij de 

strakke vormgeving van de toren en de omgeving. De commissie vraagt hiervoor naar een passendere oplossing te 

zoeken. 

 

De commissie vraagt de architect om voor de start van de bouw een mock-up van de gevel voor te leggen, waarbij 

de profilering van de gevel, de gevelmaterialen, de kozijnen en het type glas in zijn geheel beoordeeld kunnen 

worden. Daarnaast wordt er extra aandacht gevraagd voor de transparantie van het glas op de begane grond, 

zodat er een passende visuele relatie tussen binnen en buiten ontstaat. 

 

De commissie is nog niet overtuigd van het aangepaste ontwerp voor het kavel naast de toren. De gevelopzet aan 

de Hoornbrekerstraat van een natuurstenen plint en een rastergevel van aluminium zetwerk is op zich voorstelbaar. 

Wel vraagt de commissie de architect om nader te onderzoeken op welke wijze deze gevel nog meer openheid kan 

krijgen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van de naden en de mogelijke lekranden, als gevolg 

van de grote hoeveelheid aan geprofileerde lijnen in de gevel.  

 

Voor de zijde aan de Baan wordt gevraagd om een meer hoogwaardige gevel, met de toepassing van materialen 

en een detaillering die passend zijn bij de hoge centrumambities. Daarbij dient een betere aansluiting te worden 

gevonden bij de gevelopzet en materialisering van de naastgelegen panden, waarbij de gevels een rijke combinatie 

van veelal steenachtige materialen kennen. 

 

Conclusie 

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

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering. 
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5.7  Nassaukade 3, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 

Omschrijving:  Entree en laadruimte Unilevergebouw 

Ontwerp:  Johan de Wachter Architecten 

Dossier:  OLO 4218241 (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 toevoeging van een entreepaviljoen met een uitbreiding van een 

losstation voor het bestaande pand aan de Nassaukade, in navolging van een eerdere, vergunde aanvraag voor 

een grote aanpassing in het dakvlak. De aanbouw wordt aan de rechterzijde van, en direct tegen het bestaande, 

historische pand voorgesteld, met een kleine tussenruimte tot aan de grote kolommen van het bovenliggende, 

zwevende volume.  

 

Het entreepaviljoen bestaat uit een glazen vliesgevel onder een plat dak, waarbij de bestaande voorgevel 

onderdeel wordt van het interieur. De rechterzijde is het entreegebied, waarbij de voorgevel wat verder terug ligt 

zodat het dak een luifel wordt. De linkerzijde is voorzien van een dicht volume, wat fungeert als het losstation van 

de fabriek. Op de luifel worden twee reclame-uitingen in losse doosletters geplaatst. 

 

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 

- 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.  
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- 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 de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij eerst een beter overzicht wil krijgen op de ontwikkelingen die aan de buitenzijde 

van het fabrieksterrein plaats zullen vinden, voordat zij inhoudelijk kan reageren op het getoonde voorstel. Het 

fabrieksterrein bestaat uit een bijzondere compositie van verschillende bouwvolumes aan het water. Doordat er nu 

stapsgewijs verschillende ingrepen op en aan de volumes worden voorgelegd ontstaat er de kans dat er uiteindelijk 

een onsamenhangend beeld ontstaat. Gevraagd wordt om hier in een volgende vergadering dieper op in te gaan. 

 

Daarnaast vraagt de commissie om beter inzicht te geven op welke wijze er met het historisch waardevolle pand 

wordt omgegaan. Ook hier worden in stappen verschillende aanpassingen voorgesteld. De commissie vraagt de 

architect om duidelijke principes te kiezen en een heldere keuze te maken op welke wijze er met het bijzondere 

pand wordt omgegaan.  

 

Het nu getoonde voorstel voor het entreepaviljoen en het losstation overtuigt de commissie nog niet. Aangegeven 

wordt dat het verwijderen van het bestaande losstation zeer wordt ondersteund, en dat er hiermee een kans 

ontstaat om het bestaande gebouwensemble weer meer te laten spreken. Het getoonde ontwerp verhoudt zich 

echter nog niet goed ten opzichte van het historische gebouw, de architectuur van het grote nieuwe bouwdeel ten 

westen ervan, de voet van het bruggebouw en het bruggebouw zelf. Het voorgestelde volume staat drukt het 

historische gebouw te veel weg en kan ook de concurrentie niet aan met de glazen pui van de naastgelegen 

entree. Ten slotte geeft de commissie aan dat de reclame-uitingen niet voldoen aan het geldende reclamebeleid. 

 

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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5.8  Parkbuurt, Hoogvliet (2e behandeling) (20 min)        

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 137 grondgebonden eengezinswoningen 

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OLO 4273687 (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 nieuwbouw van 137 grondgebonden eengezinswoningen, 

naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag d.d. 20 maart 2019. Het ontwerp voor de voorgevels is 

aangepast, waarbij op de eerste verdieping het badkamerraam groter is geworden en de ramen zijn verbonden 

door middel van een spiegelstuk. In de kap van de woning wordt de dakgoot zwaarder aangezet en de dakranden 

van de dakkapellen worden voorzien van een overstek.  

 

Daarnaast wordt de pergola voorgesteld in grijsbruin gebeitst hout in plaats van staal, en wordt deze doorgetrokken 

langs de erfafscheiding. De bovenzijde van de pergola is vereenvoudigd met een invulling van lamellen. De 

kopgevels worden voorzien van klimplanten, die langs de gevel worden geleid door middel van staaldraden. 

 

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. 

- 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.  
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- 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. 

- Materiaal, kleur 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 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 voorstel. De aanpassingen aan de voorgevel en het aanzetten van de dakranden zorgen voor een 

passende aansluiting op de omliggende bebouwing. Door het doortrekken van de pergola’s en de toepassing van 

begroeiing worden de kopgevels verzacht, wat het plan ten goede komt. Daarnaast zijn de pergola’s, door de 

aangepaste materiaalkeuze en de eenduidige vormgeving van de lamellen in het bovenvlak van de pergola, 

overtuigender vormgegeven. De commissie geeft in overweging de pergola’s ook in te zetten als middel om de 

overgang tussen de straat en het collectieve binnenterrein mee vorm te geven. 

 

Conclusie 

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

planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere 

uitwerking 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. 


