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VERSLAG 

 

VERGADERING WOENSDAG 22 MEI 2019 
 

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

 

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

 

 

5  PLANNEN (OPENBAAR)  

 

5.1  Kruisplein/Weena, Centrum (1e behandeling) (30 min) 15:00 

Omschrijving: Nieuwbouw Weenapoint fase 3, De Modernist 

Ontwerp: MVRDV  

 Dossier:   OLO 4226525 (conceptaanvraag)  

 

5.2  Maliestraat 34, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 15:30 

Omschrijving: Nieuwbouw 52 appartementen en 34 woningen Maliklos 

 Ontwerp:   DP6 Architectuur 

 Dossier:   OLO 4267973 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Museumpark 32, Centrum (1e behandeling) (20 min) 15:50 

Omschrijving:  Herstel en renovatie Museumparkgarage  

 Ontwerp:   Paul de Ruiter Architects 

 Dossier:   OLO 4354623 (conceptaanvraag)  

 

5.4  Willemskade 19, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 16:10 

Omschrijving:  Herbestemmen naar woningen en optopping 

Ontwerp: A3 architecten 

Dossier:   OLO 4248729 (conceptaanvraag) 

 

5.5  Nassaukade 3, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:50 

Omschrijving: Entree en laadruimte Unilevergebouw 

Ontwerp: Johan de Wachter Architecten 

 Dossier:   OLO 4218241 (conceptaanvraag)  

 

5.6  Boezemstraat 17-37, Kralingen-Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 17:10 

Omschrijving: Nieuwbouw 35 woningen 

 Ontwerp:   Klunder Architecten 

 Dossier:   OLO 4141965 (conceptaanvraag)  

 

5.7 Piekstraat, Feijenoord (2e behandeling) (20 min)  17:30 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren  

Ontwerp: KCAP 

Dossier:   OLO 3492605 (conceptaanvraag)  

 

5.8  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 17:50 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp: Concrete / Personal Architecture 

Dossier:   OLO 4249151 (conceptaanvraag)  
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5.1  Kruisplein/ Weena, Centrum (1e behandeling) (30 min)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Weenapoint fase 3, De Modernist 

Ontwerp:  MVRDV 

Dossier:  OLO 4226525 (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 vervangende nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw aan het 

Kruisplein in ontwikkellocatie Weenapoint - fase 3.  

 

Het gebouw, met een sterk volumetrische opbouw, bestaat uit twee woontorens van respectievelijk 120m en 70m 

hoog en een horizontaal opgetild kantoorvolume van 4 lagen boven een dubbelhoge commerciële plint. Door de 

torens ten opzichte van elkaar te verschuiven ontstaat in de plint een sprong in volumes ten opzichte van de rooilijn 

en een passage naar de binnentuin aan de Diergaardesingel. De lobby’s van de woontorens liggen aan deze 

passage. Aan de achterzijde is alle expeditie geconcentreerd. Een grote fietsenstalling wordt gerealiseerd onder in 

de bestaande parkeergarage. Ondergronds is een éénlaagse parkeergarage gesitueerd die wordt aangesloten op 

de parkeergarage Kruisplein. De parkeergarage biedt geen directe toegang tot de lobby’s van de woningen. 

 

Uit de volumes van de woontorens zijn ‘happen’ gehaald voor meer zonuren op Kruisplein. Ieder gebouwdee l heeft 

een andere gridgevel waarbij de hogere toren een ‘kroon’ met een afwijkende maatvoering krijgt. Op het dak van 

het kantoorvolume wordt een dakterras met een daktuin gerealiseerd. De materialisering en detaillering moet nog 

verder uitgewerkt worden, evenals de inrichting van de daken van de torens. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf RCD - Mixone) 

 

Relevante criteria 

Geometrie 

- de gebouwen in het Rotterdam Central District worden opgebouwd uit een Plint (relatie met de Mixone), een 

Middendeel (relatie met de omgeving) en een top (skyline: het beeld van de stad).  

- De architectuur van de nieuwbouw is aansprekend, levendig en uitnodigend, maar ook beheerst en 

representatief. De opbouw van de gevel van het gebouw in zijn geheel is ingetogen 

- Zowel de verschijning van het individuele gebouw als de samenhang met nieuwe en bestaande gebouwen 

wordt van grote waarde geacht. 

Materialisering, detaillering 

- eigentijdse, duurzame technieken en materialen. Duurzaam te onderhouden en tot in lengte der dagen 

vervangbaar. 

- Materiaal- en kleurgebruik dienen het lichtniveau op straat ten goede te komen. De combinatie van donkere 

tinten en hoge gevels aan de openbare ruimte moet vermeden worden. 

Plint 

-    De plint is bepalend voor hoe het gebouw vanaf de straat wordt ervaren. De Mixone vraagt om een open en 

heldere architectonische uitwerking. De onderste verdieping zet de openbare ruimte in het gebouw door. De 

plint draagt bij aan de levendigheid op straat.  

- In de plint mogen maximaal twee verdiepingen worden ingepast  

- Parcellering van de plint is niet mogelijk. Dit voorkomt fragmentatie. De plint is ontworpen als één herkenbaar 

geheel. 

- Niet-transparante delen in de Mixone worden geaccepteerd indien aangetoond wordt dat deze gesloten delen 

onmisbaar zijn en niet elders ondergebracht kunnen worden. Utilitaire ruimtes, laad- en losruimtes, (toegangen 

tot) parkeergarages en dergelijke worden in zij- en achtergevels geplaatst. 
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- Met uitzondering van deze niet-transparante delen, moet de plintgevel voor minimaal 80% worden uitgevoerd in 

doorzichtglas (= glas met een lage reflectiefactor). 

- De plint wordt over de maximale diepte gebruikt voor publiek toegankelijke of van buitenaf zichtbare functies. 

-    Afschermen van de gevel is niet toegestaan 

- Te openen delen en doorgangen zijn vereist. Bij voorkeur worden hier schuif- of taatsdeuren voor gebruikt.  

- De detaillering van de plint is verfijnd (elegant, stijlvol, smaakvol), maar voldoende robuust om intensief gebruik 

aan te kunnen. 

- De verlichting van het interieur van de plint draagt in de avonduren bij aan de sfeer op straat. 

- Beveiligingsconstructies, indien gewenst, zijn van het type juweliershek/schaarhekken. Het hek wordt, van 

buitenaf gezien, achter het glas geplaatst. Een ligging naar achteren, die ruimte laat tussen gevel en beveiliging, 

is verplicht. 

Bovenbouw 

Criteria voor een levendige gevel 

-    Een levendige gevel is een gevel die van verschillende afstanden verschillend ervaren wordt, zodat bij nadering 

nieuwe details en/of textuur zichtbaar worden  

- een goed zicht toelaat op de activiteiten achter de gevel. Er zijn voldoende gevelopeningen van voldoende grote 

afmetingen. Het gebruikte glas is niet sterk spiegelend of sterk gekleurd 

- bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende zonnestanden een variatie in beeld te zien geeft 

-    Voor gesloten delen: het materiaal draagt bij aan de hierboven opgesomde aspecten van een levendige gevel.   

     Het materiaal is bovendien duurzaam, veroudert op een mooie manier en is goed te onderhouden.  

-    Reliëf voegt dynamiek toe aan de ervaring van de gevel. Bij nadering worden details en textuur zichtbaar.  

- Transparantie; Het naar binnen kunnen kijken, het zien van activiteiten en interieur leidt tot een levendig beeld. 

Het zichtbaar worden van de activiteiten is één van de doelstellingen van de Mixone. Dit geldt met name voor 

de plint, maar ook voor de verdiepingen die vanaf de straat nog gezien kunnen worden. 

- Reflectie; Voor vlak glas geldt dat het natuurlijk reflecterend is. Deze reflectie voegt beeldrijkdom toe en varieert 

naar mate het licht - binnen én buiten - verandert. Aanvullende spiegeling moet beperkt worden omdat anders 

het zicht op het interieur verdwijnt (niet sterk spiegelend, maximaal 16%, niet sterk gekleurd glas). Voor de 

gesloten delen geldt dat reflectie kan bijdragen aan levendigheid. 

- Ritme; De indeling van de gevel, het zichtbaar maken van draagconstructie en/of gevelconstructie is een 

beproefd middel tot architectonische expressie en is sterk bepalend voor het karakter dat een gebouw krijgt. 

- Verlichting; De gevel moet bij dag én bij nacht levendig zijn. In de avond en nacht zijn de verlichting van het 

gebouw en de verlichting in het gebouw hierin bepalend.  

Top 

Regels ten aanzien van de top gelden voor gebouwen met een bouwhoogte groter of gelijk aan 70 meter. 

- De bovenste verdieping(en) wordt op een bijzondere manier gebruikt, hetzij door een speciale functie, hetzij 

door afwijkende maatvoering, waardoor de verdieping(en) een bijzondere kwaliteit of status krijgt.  

- De top is vanaf grote afstand – in de skyline –herkenbaar. 

- Het principe van ingetogen geometrie wordt gerespecteerd. 

- Utilitaire elementen (zoals installatieruimtes, liftopbouwen etc.) worden opgenomen in het ontwerp en mogen 

silhouet en uitstraling van gebouw en skyline niet nadelig beïnvloeden. 

Luifels 

-    De Mixone luifels dragen bij aan een bijzonder karakter voor het Rotterdam Central District, ze begeleiden de 

looproutes en geven beschutting aan voetgangers, verlichten de onderliggende straat en maken straatlantaarns 

overbodig. De nieuwbouw op de Weenapoint-locatie is vrijgesteld van deze verplichting. 

Daken 

-   De daken krijgen dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels. 

 

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

De commissie dankt de architect voor de inspirerende presentatie en het ambitieuze plan. Het voorstel past goed in 

de stedenbouwkundige structuur en de volumeopbouw is overtuigend.  

 

De commissie merkt op dat de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing aan het Weena en 

Kruisplein nog niet in beeld is gebracht. De aansluitingen moeten verder uitgewerkt worden zodat deze ook 

beoordeeld kunnen worden. Ook wordt opgemerkt dat, als het fietsparkeren in de bestaande garage onderdeel 
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uitmaakt van het plan, de garagegevels ook uitgewerkt dienen te worden. De gevels maken deel uit van het te 

beoordelen plan.  

 

De commissie is nog niet overtuigd van de geveluitwerking van de verschillende volumes in relatie tot de criteria. 

Opgemerkt wordt dat de materialisering en detaillering nog te weinig is uitgewerkt en er een groot verschil te zien is 

tussen de beloftevolle conceptschetsen en de impressies. In de conceptschetsen is een kloeke gridstructuur met 

dieptewerking en transparante invullingen te zien. In de impressies is de gridstructuur echter niet overtuigend door 

de gladde plaatmateriaal afwerking, minder reliëf en veel spiegeling van de glasinvullingen. Met name bij de 

tussenlaag ontbreekt het reliëf van het Rotterdamse thema dat in de referenties wordt aangehaald.  

 

Ten slotte vraagt de commissie ook om een nadere uitwerking van de passage. Voor een goede beoordeling van 

de bouwplannen door de Commissie van Welstand en Monumenten moet bij de bouwaanvraag een 

situatietekening met het inrichtingsplan voor de aangrenzende openbare ruimte ingediend worden. 

 

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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5.2  Maliestraat 34, Feijenoord (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 52 appartementen en 34 woningen - Malieklos  

Ontwerp:  DP6 Architectuur 

Dossier:  OLO 4267973 (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 vervangende nieuwbouw van 86 woningen in twee bouwblokken in 

Hillesluis. De nieuwe appartementen en eengezinswoningen zorgen voor meer differentiatie in het woningaanbod 

in de wijk. De appartementen zijn in een haakvorm gesitueerd aan het speelplein aan de Klostrraat en de 

Slaghekstraat. De eengezinswoningen liggen aan de Maliestraat en de Putsestraat.  

 

Het hoogteverschil tussen de Putselaan en de Slaghekstraat wordt in het skelet opgelost en komt bij de 

eengezinswoningen tot uitdrukking in de verspringende dakrand die tevens de korrel van de woningen benadrukt.  

Om zo circulair mogelijk te bouwen worden de gevels uitgevoerd in gerecyclede baksteen.  

Op de straathoeken, de balkons en in de zijkant van een aantal raamtypes worden schuine metselwerkvlakken 

toegepast. In de straatgevels wordt de korrel van de individuele woning ook geaccentueerd door verticale stroken 

terugliggend metselwerk op de woningscheiding. Verschillende metselwerkverbanden zorgen voor nog meer 

geleding en verbijzondering.  

 

De entrees van de woningen op de begane grond liggen allemaal, met uitzondering van de appartementen aan de 

Slaghekstraat, aan de straat met een Delftse stoep als overgang. In deze stoep is ruimte voor beplanting 

uitgespaard. De aansluiting van de straatwand aan de Putsestraat op de bestaande bebouwing aan de Putselaan 

moet nog worden uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- 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.  
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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. 

- 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). 

- 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 dankt de architect voor de presentatie. De commissie merkt op dat het plan op planmatige wijze het 

bestaande bouwblok afmaakt en dat wordt gewaardeerd. De ambitie en getoonde kwaliteit van het plan is goed. 

 

De commissie heeft echter nog wel enkele opmerkingen, met name over de uitwerking van de appartementen aan 

de Slaghekstraat. De kwaliteit van de gevels aan de Malie-, Klos-, en Putsestraat wordt in de Slaghekstraat niet 

bereikt, doordat een goede aanhechting met de straat hier ontbreekt. De woningen op de begane grond zouden 

bijvoorbeeld een entree aan de straat kunnen krijgen. Daarbij komt dat de hoeken van het blok wel zijn 

afgeschuind maar de karakteristieke openingen missen. De samenhang met het blok als geheel en de 

levendigheid van de plint wordt zo onvoldoende bereikt. Ook wordt opgemerkt dat de verhouding open en gesloten 

in het gevelontwerp, door de kleine openingen op de verdiepingen van de eengezinswoningen, te weinig is 

afgestemd op een sterke relatie met de openbare ruimte. 

 

Wat betreft de aansluiting van de nieuwbouw aan de Putsestraat op de bestaande bebouwing merkt de commissie 

op dat een spleet of steeg tussen de bouwdelen voorkomen moet worden. De commissie ondersteunt het voorstel 

om het blok echt aan te sluiten door tegen de bestaande bebouwing aan te bouwen. 

 

Conclusie  

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan, maar vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde punten. Zij ziet een aangepast plan voor de genoemde onderdelen met belangstelling tegemoet.   
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5.3  Museumpark 32, Centrum (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Herstel en renovatie Museumparkgarage 

Ontwerp:  Paul de Ruiter Architects 

Dossier:  OLO 4354623 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het ontwerp voor het vernieuwen van vier noodtrappenhuizen van de Museumparkgarage. 

Het evenementendek, tevens dak van de garage, wordt heringericht en in verband met reparaties 40cm 

opgehoogd waardoor langere noodtrappen nodig zijn. Onderdeel van de opgave is het in de huisjes opnemen van 

installaties voor evenementen. Het volume van de huisjes neemt daardoor toe ten opzichte van de oorspronkelijke 

toestand. 

Voorgesteld wordt vier minimalistische zwart stalen doosjes te plaatsen. Per doosje wordt een van de kopse kanten 

uitgevoerd in geperforeerd staal met ledverlichting erachter. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke groengebieden (deelgebieden Museumpark, Westersingel en omgeving Euromast) 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het groengebied.  

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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

 

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

De commissie reageert positief op het ontwerp voor de nooduitgangen. De robuuste, simpel vormgegeven, doosjes 

passen goed in het park.  

De commissie merkt echter op dat de positie van de doosjes geen logische samenhang toont met de voorgestelde 

nieuwe inrichting van het dek. Ook is onduidelijk hoe de doosjes aansluiten op de spiegelwand. De vraag wordt 
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gesteld hoe de verhoging van de pleinvloer in de spiegelwand wordt opgelost en wat de visuele samenhang tussen 

spiegelwand en nooduitgangen zal zijn. De commissie houdt een pleidooi voor een betere inpassing. Gevraagd 

wordt om een meer integrale aanpak waardoor de doosjes, waarvan de positie op het plein vastligt, beter in de 

nieuwe inrichting landen en ook de verlichting in de kopse kanten van meerwaarde zal zijn op het totaalontwerp. 

Conclusie  

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag voor de nooduitgangen. Het bevreemdt de 

commissie echter dat het ontwerp voor deze nooduitgangen geen deel uitmaakt van een integraal plan voor het te 

verhogen evenementendeck op de parkeergarage. De commissie vraagt aandacht voor het hierboven genoemde 

pleidooi betreffende de inrichting van het evenementendek. In de nadere uitwerking van het plan dient sprake te 

zijn van een passende materialisering en detaillering. De nadere uitwerking in de vorm van een definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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5.4 Willemskade 19, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 

Omschrijving:  Herbestemmen naar woningen en optopping 

Ontwerp:  A3 architecten 

Dossier:  OLO 4248729 (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 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de herontwikkeling tot luxe appartementen van drie huidige 

kantoorpanden aan de Willemskade. De panden liggen in het beschermd stadsgezicht ‘Scheepvaartkwartier’ en 

twee ervan zijn beschermd als Rijksmonument.  

 

De appartementen worden ingepast in de bestaande structuur en de kenmerkende elementen in het interieur 

worden hierbij behouden. Dit geldt ook voor de voormalige patio’s en het trappenhuis van pandnummer 21, echter 

met een ander gebruik. Voor het verkrijgen van buitenruimte worden balkons aan de achtergevel aangebracht. De 

bestaande uitbouw met een glazen kap wordt in het planvoorstel een binnenplaats. De glaskap zal hiertoe worden 

aangepast.  

 

Meerdere kozijnen zullen worden vervangen en voorzien van draai-kiepramen. Dit zal worden uitgewerkt in een 

nader voorstel voor de gevelaanpak, waarin ook een kleurenvoorstel wordt gedaan. 

 

Vanwege de bijzondere ligging en het prachtige uitzicht wordt één extra bouwlaag voorgesteld. De nieuw laag kent 

een eigentijdse vormgeving. Het wordt een glazen optopping met een verticale belijning. Deze ligt terug en volgt de 

gevelwand. Aan de voorzijde is de opstopping hoger voor vrij zicht over de bestaande kroonlijst. Het dak van het 

lagere achterdeel wordt ingezet als dakterras.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepsvaartkwartier - deelgebieden het Nieuwe 

Werk en Omgeving Veerhaven) 

 

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 

- 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.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme word veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

- Straathoeken hebben een zorgvuldige architectonische uitwerking en worden bij nieuwbouw verbijzonderd 

(afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.).  

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

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

hoofdmassa. 

- 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 plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing.  

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat zij het planvoorstel beoordeeld vanuit de impact op het beschermd stadsgezicht 

‘Scheepvaartkwartier’ en de gevolgen voor de monumentwaarden voor de panden die zijn beschermd als 

Rijksmonument.   

 

Het transformeren van de bestaande kantoorpanden naar luxeappartementen acht de commissie vanuit de 

monumentwaarden mogelijk. Zij is van mening dat er goede uitgangspunten zijn opgesteld voor de inpassing 

ervan. Zo worden de appartementen, op een uitzondering na, binnen de bestaande pandstructuur opgenomen. De 

uitzondering betreft een slaapkamer in een belendend pand die bereikbaar is via een bestaande opening in de 

scheidingsmuur. Vanuit de gevelopzet is deze positie te legitimeren en daarom aanvaardbaar. De commissie 

onderstreept het belang van het behoud van de kamer en suite en de monumentale afwerking van de 

representatieve voorkamer, zoals nu in de planvorming is opgenomen.  

 

De commissie vindt het jammer dat in pandnummer 19 het huidig afgesloten trappenhuis niet opnieuw in gebruik 

wordt genomen. Zij doet de oproep het bestaande trappenhuis te gebruiken voor de beoogde appartementen in het 

pand. Er is begrip voor het transformeren van de uitbouw van pandnummer 20 tot een binnenplaats, maar de 

commissie vraagt de kapconstructie daarbij te behouden. Balkons aan de achterzijde zijn wellicht mogelijk, maar 

de uitwerking ervan dient het waar te maken. Voor de aanpak van de kozijnen stelt de commissie dat het behoud 

van authentiek materiaal voorop dient te staan. Bij noodzakelijke vervanging dient het oorspronkelijk ontwerp het 

uitgangspunt te zijn voor zowel de indeling, de profilering als het schuifsysteem. De commissie stelt voor het nader 

te ontvangen kleurenvoorstel te baseren op de resultaten uit een kleurenonderzoek.  

 

De commissie reageert niet positief op de beoogde dakopbouw. Het Eerste Nieuwe Werk uit 1849, ontworpen door 

Rose, is een gecontroleerd stedenbouwkundig plan met duidelijke spelregels over bebouwingshoogte en de 

uitstraling van de gevelwanden. Het heeft geleid tot een bijzonder stadsgezicht dat is beschermd en waarvoor een 

conserverend beleid geldt. Er wordt vanuit het beschermd stadsgezicht en de monumentenstatus van de panden 

dan ook geen ruimte gezien voor een optopping. Het heeft voor beide nadelige gevolgen. Daarnaast is er vanuit 

het vigerend bestemmingsplan geen ruimte voor een optopping. 

 

De commissie hoopt een aangepast planvoorstel te mogen ontvangen, omdat zij voor de huidige panden een 

nieuwe toekomstwaarde ziet in de herontwikkeling tot luxeappartementen als de beoogde opstopping wordt 

verlaten.  
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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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5.5  Nassaukade 3, Feijenoord (2e 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 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 aangepaste plan 

De architect presenteert het aangepaste schetsontwerp voor de toevoeging van een entreepaviljoen en een 

losstation aan de voorgevel van het historische pand aan de Nassaukade, naar aanleiding van de welstandsreactie 

d.d. 17 april 2019. De architect toont een overzicht van verschillende transformaties die het gebouw, de ruimte 

rondom het gebouw en de Nassaukade over meer dan eeuw hebben doorgaan. Hierbij is de plek onderhevig 

geweest aan een groot aantal veranderingen, waarbij de zichtbaarheid van het bestaande pand vanaf het water 

zeer divers is geweest. 

 

Daarnaast gaat de architect in op de aanpassingen aan het ontwerp. Aangegeven wordt dat de positie van de 

toevoeging in hoofdlijnen onveranderd blijft. Om het bestaande gebouw beter zichtbaar te houden zijn het 

entreepaviljoen en het losstation meer uit elkaar gehouden. Deze worden nu gekoppeld door een luifel die zich in 

het midden los houdt van de bestaande gevels. Ook worden de volumes wat van de gevel af geplaatst, waarbij de 

verbinding met het bestaande gebouw smaller wordt gehouden. Ten slotte is ook het entreepaviljoen wat gedraaid 

zodat er een deel van het bestaande pand vanaf de kade beter zichtbaar blijft. 

 

Het entreevolume wordt volledig in glas voorgesteld. Het losstation krijgt een betonnen plintje met daarboven een 

glazen invulling, waarbij aangegeven wordt dat de zijde richting het entreepaviljoen translucent zal worden 

uitgevoerd. 

 

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. 
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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. 

- 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 de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen vanuit het eerdere verslag op overtuigende wijze zijn opgepakt. De 

getoonde historische beelden van het complex en de kade geven een goed beeld van de veranderingen die het 

terrein in meer dan eeuw heeft ondergaan. Het toevoegen van een volume op deze locatie is daar en passend 

vervolg op. Daarnaast is door de opening die is ontstaan en het meer loshouden van de volumes van de 

bestaande gevel de zichtbaarheid van het historische pand verbeterd, zowel vanaf het water als vanuit de kade 

richting dit gebied. 

 

Voor de verder uitwerking van het voorstel heeft de commissie de volgende aandachtspunten: 

- Een strakke vormgeving die wordt voorgesteld in de getoonde beelden vraagt om een detaillering die daar op 

passende wijze op aansluit. 

- De commissie vraagt aandacht voor de transparantie van het glas, waarbij de bestaande gevel door het 

paviljoen heen zo zichtbaar mogelijk zal blijven. 

- De nieuwe toevoeging zal ook op detailniveau op passende wijze op het historische pand aan moeten sluiten. 

- De commissie vraagt de architect om eventuele reclame-uitingen op het paviljoen in de aanvraag 

omgevingsvergunning mee te nemen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de opmerkingen uit het vorige 

verslag. 

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde aandachtspunten. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. De commissie mandateert het secretariaat voor de 

beoordeling van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie 

worden voorgelegd. 
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5.6  Boezemstraat 17-37, Kralingen-Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 35 woningen 

Ontwerp:  Klunder Architecten 

Dossier:  OLO 4141965 (conceptaanvraag)  

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de invulling van een bestaande opening in een gesloten bouwblok aan 

de Boezemstraat. De opening is ontstaan door de recente sloop van een rij woningen, waarbij vier woningen aan 

de Boezemstraat zijn blijven staan. Aan de andere zijde sluit de in te vullen opening aan op een schoolgebouw. 

Het gehele bouwblok bestaat uit twee grote scholen die in het midden van de zijstraten zijn gesitueerd, met lagere 

woningen aan beide zijden van de scholen, aan de hoofdweg de Boezemstraat en aan de Nieuwe 

Crooswijkseweg. 

 

Het voorstel betreft een appartementengebouw dat is samengesteld uit twee hoofdvolumes. Op de kop van het 

gebouw wordt een hoger volume geplaatst dat zich richt op de zijstraat de Tamboerstraat. Aan de Boezemstraat 

wordt en vierlaags volume voorgesteld, met een vijfde laag die verder terug ligt. Het blok aan de Tamboerstraat is 

opgebouwd uit een tweelaagse plint in natuursteen, een middendeel in metselwerk en een zesde laag in een 

natuursteen met en plat dak. Het volume aan de Boezemstraat is voorgesteld in metselwerk. De tweelaagse 

woningen aan de begane grond krijgen een entree aan de straat met een Delftse stoep. De terugliggende laag 

wordt in een afwijkend materiaal voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder – Hoofdwegenstructuur 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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- 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 geeft aan dat een overtuigende ruimtelijke inpassing binnen het bestaande bouwblok nog niet is 

gevonden. Aangegeven wordt dat de bestaande structuur een gesloten bouwblok betreft, opgebouwd uit 

kleinschalige woningen met schoolgebouwen in het midden van de zijstraten. Een invulling van woningen met een 

eigentijds karakter is goed mogelijk, echter dient er een betere inpassing binnen de structuur van het bestaande 

bouwblok en de structuur van de Boezemstraat te worden gevonden.  

 

Het volume aan de Tamboerstraat doet geen recht aan de bijzondere positie van het schoolgebouw binnen het 

bouwblok, en zal juist aan moeten aansluiten op de overige panden in het bouwblok. Ook de opzet van het volume 

aan de Boezemstraat sluit onvoldoende aan bij de overgebleven vier woningen. De commissie benadrukt dat de 

Boezemstraat een hoofdstructuur in Rotterdam betreft, met aan beide zijden een opzet van duidelijke 

architectonische eenheden en schaal per bouweenheid. De vier bestaande woningen vormden met de onlangs 

gesloopte woningen een eenduidige straatwand. Het uitgangspunt voor een invulling aan de Boezemstraat is een 

passende aansluiting op de bestaande rij woningen. 

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de welstandsbeoordeling van de architectonische verschijningsvorm en de 

keuze voor de materialisering, kleur en detaillering bij een volgende bijeenkomst plaats zal vinden. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag terug 

in een volgende vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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5.7 Piekstraat, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren  

Ontwerp:  KCAP 

Dossier:  OLO 3492605 (conceptaanvraag)  

 

Commissielid Irma van Oort trekt zich terug uit de commissie gedurende de behandeling van dit plan en 

presenteert het voorstel. 

 

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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt plan voor de nieuwbouw van de woontoren, in navolging van de 

welstandspresentatie d.d. 16 mei 2018. De grootste verandering in het plan zit in de organisatie van de begane 

grond. De woningen bestrijken nu de gehele waterkant, met een buitenruimte aan het water. De zuidzijde richting 

het pleintje is ingevuld met een horecafunctie. Tussen de horeca en de woningen bevindt zich de hoofdentree voor 

de appartementen, die in het vorige voorstel aan de Piekstraat was gesitueerd. Aan de Piekstraat bevinden zich nu 

de horeca die deels de hoek om loopt, de entrees voor het autoparkeren en diverse technische ruimtes. In een 

tussenlid tussen de woontoren en de bestaande bebouwing is het fietsparkeren opgelost. Het pleintje aan de 

zuidzijde wordt ingericht in lijn met de materialisering en boomsoorten aan de kade aan de overzijde. Het volume 

hangt boven het water door middel van een betonnen structuur met palen in het water. 

 

Daarnaast gaat de architect dieper in op de materialisering. Het gebouw kent een opzet waarbij de plint in kleur en 

materiaal aansluit bij de aangrenzende bebouwing, in een roodbruine kleur metselwerk en strekmetaal. De 

bovenliggende volumes zijn opgebouwd uit lichte horizontale staalprofielen, met een invulling van glas en verticaal 

geprofileerde platen. De kozijnen en neggen zijn voorgesteld in een roodbruine kleur die aansluit bij de 

materiaalkleur in de plint. De drie verspringende volumes hebben per volume verschillende woningtypologieën en 

een iets afwijkende gevelindeling. De terrassen die ontstaan door de verspringen zijn voorzien van een glazen 

balustrade. De architect toont de bemonstering van de geprofileerde beplating en het roodbruine aluminium. 

 

Ten slotte gaat de architect dieper in op de detaillering. Ter plaatse van de verspringingen is een dikkere vloer 

toegepast, waardoor de volumes vanaf de buitenzijde op elkaar komen te liggen zonder elkaar te overlappen. 

 

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.  
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- 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.  

- 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 verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft net als in de eerdere reactie aan dat een hoogteaccent op de punt van het eiland en een 

hoofdopzet met verspringende volumes een overtuigende ruimtelijke inpassing is. De toevoeging van een terras en 

de inrichting van het plein in lijn met het karakter van de kade komt het plan zeer ten goede. De suggestie wordt 

gedaan het terras te voorzien van een luifel waardoor deze intensiever gebruikt zal worden.  

 

Voor wat betreft de aansluiting met de stad op begane grondniveau zijn er echter nog een aantal opmerkingen. In 

het aangepaste voorstel is de centrale entree naar de pleinzijde verplaatst, en krijgt de gevel aan de Piekstraat en 

lange wand met facilitaire ruimtes en parkeeringangen. De commissie geeft aan dat de nieuwe positie van de 

hoofdentree geen verbetering is, aangezien deze zeer dicht aan het water is geplaatst. Zij vraagt de architect om 

de entree weer aan de Piekstraat te situeren zodat ook hier een levendige plint kan ontstaan.  

 

Daarnaast wordt aangegeven dat het zilverkleurige, geperforeerde metaal als gevelbekleiding van het tussenlid 

niet passend is bij de opzet van een plint die aansluit bij de kleur en materialisering van de aangrenzende 

bebouwing. Ook geeft de commissie mee dat de zichtbaarheid van de auto’s door het strekmetaal nader 

onderzocht kan worden. 

 

Voor wat betreft de materialisering van de hoogbouw is de commissie van mening dat er een mooie balans is 

gevonden in het onderscheid tussen plint en hoogbouw, en de samenhang tussen de net iets verschillende gevels 

van de bovenliggende volumes. Doordat de kleur van de plint terugkomt in de neggen en kozijnen blijven de 

afwijkende plint en de bovenliggende volumes één gebouw. Ook de getoonde detaillering, waarbij de volumes 

vanaf de buitenzijde op elkaar komen te liggen zonder elkaar te overlappen, is goed passend bij de ruimtelijke 

opzet van de woontoren. Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor een zorgvuldige inpassing voor de 

glazenwasinstallatie. 

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de verder uitgewerkte conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor 

de hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag 

wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.8  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (1e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 

 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp:  Concrete / Personal Architecture 

Dossier:  OLO 4249151 (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 2.1, lid 1 onder f) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een conceptprogramma voor de herontwikkeling van het voormalige pakhuizencomplex 

aan de Van Vollenhovenstraat 15. Het is een nieuw concept dat bestaat uit een hostel met een uitgebreid 

programma aan stedelijke voorzieningen. Het programma is gericht op ontspanning en vermaak, voor zowel de 

stedeling als de moderne reiziger.  

 

Er worden diverse ingrepen gedaan om het voormalige pakhuizencomplex te revitaliseren en de levendigheid van 

de binnenstraat te vergroten. Om de bezoeker naar het einde van de binnenstraat te trekken wordt op de kop 

programma gelegd. Voor een grotere visuele relatie en een betere circulatie tussen boven- en benedenstraat 

worden twee vides met nieuwe ruime trappen voorgesteld. De achterste trap wordt voorgesteld als theatertrap met 

zitplekken. Een van de beide hellingbanen bij de entree van het complex wordt afgesloten en voorzien van 

programma om het concept ook zichtbaar te laten zijn aan de straat.   

  

Op de bovenstraat worden tussen de trappen de bar en lounge/lobby van het ho(s)tel gesitueerd. De bestrate vloer 

van de bovenstraat wordt uitgevlakt en verhoogd tot het vloerniveau van de pakhuizen. De troggenvloerconstructie 

aan de onderzijde blijft zichtbaar. De vloer van de benedenstraat wordt aan de zijkanten opgehoogd, zodat een 

‘zitkuil’ ontstaat.  De bestaande glaskap uit 2001 wordt vervangen door een volledig gesloten kap, waardoor een 

semi-binnenklimaat kan ontstaan. 

  

In de pakhuizen komt het hostel met een uitgebreid programma aan stedelijke voorzieningen. De oorspronkelijke 

getoogde sparingen in de wanden tussen de pakhuizen worden de nieuwe inpandige verbindingen van het hostel. 

Het interieur van de kamers wordt als losse meubelstukken in de pakhuizen geplaatst. Uitgangspunt is dat het ruwe 

metselwerk in het zicht blijft.  Om daglicht in de kamers te krijgen worden de bestaande vluchtgangen tegen de 

achtergevels van de pakhuizen voorzien van puien en lichtkappen. Bij de bestaande lichtkoepels wordt het 

vloerbeschot van de verdiepingsvloer verwijderd, zodat ook hier daglicht de kamers binnen kan dringen. 

 

Het bestaande groene dak wordt geactiveerd door een ‘energiedak’ aan de ene zijde en een daktuin aan de 

andere.  

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepsvaartkwartier - Deelgebieden het Nieuwe 

Werk en Omgeving Veerhaven) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

omliggende bebouwing.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme word veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

- De plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing . 

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

- 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 staat zeer positief tegenover het initiatief om dit bijzondere voormalige pakhuizencomplex te 

revitaliseren met een nieuw interessant programmaconcept. Zij ziet dan ook graag dat dit concept van hostel met 

stedelijke voorzieningen wordt uitgediept met een doorontwikkeling vanuit de monumentale aspecten van het 

Rijksmonument.  

 

De huidige waardenstelling in het bouwhistorisch onderzoek biedt als grondlegger hiertoe echter nog onvoldoende 

houvast. De bijzondere stedenbouwkundige opzet van statige panden met verborgen pakhuizen erachter wordt in 

de waardenstelling onvoldoende gekenmerkt. Dit geldt ook voor de latere bouwfasen in het complex. Een 

voorbeeld hiervan is de indifferente waardering van de entree en de hellingbanen. Hierin wordt onvoldoende 

rekening gehouden met de bijzondere stedenbouwkundige opzet en de wijziging van de entree in de jaren ’30, 

waarbij er een transitie in de logistiek plaatsvond en paard en wagen verruild werden voor vrachtwagens. Een 

tweede voorbeeld is de conciërge loge.  

 

De commissie vraagt alvorens over te gaan tot het verder uitwerken van het concept de bouwhistorische 

verkenning aan te scherpen en deze opnieuw voor te leggen. Een gecorrigeerde waardenstelling als receptuur 

voor de planvorming kan wellicht leiden tot andere conclusies of verfijndere keuzen.  

 

De commissie adviseert een restauratiearchitect toe te voegen aan het ontwerpteam om met zorg voor de 

monumentwaarden het nieuwe programmaconcept en de bijbehorende technische ingrepen in te passen. 

 

Conclusie 

De commissie is positief over het initiatief en acht het kansrijk, maar verlangt een aanscherping van het 

bouwhistorisch onderzoek alvorens verder te gaan met het concept. De commissie mandateert de werkgroep 

monumenten, bestaande uit commissieleden met specifieke monumentenkennis, om de aangepaste 

waardenstelling te bespreken. Na overeenstemming over de waardenstelling ziet de commissie met belangstelling 

een verder uitgewerkt conceptvoorstel tegemoet. 


