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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 3 JULI 2019 
 

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

 

 

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

 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 15:00 

 

5.1  Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (4e behandeling) (20 min)  15:00 

 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:   HOYT Architecten  

 Dossier:   OLO 3736541 (conceptaanvraag)  

 

5.2  G.J. de Jonghweg 4, Centrum (1e behandeling) 15:20 

 Omschrijving:  Renovatie van klimaatinstallaties en gevels gebouwdeel C en D 

 Ontwerp:   Gerard Frishert 

 Dossier:   OLO 4485063  

 

5.3  Schans 121, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 15:40 

Omschrijving: Schans Oud II: Sloop en nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   Groosman 

 Dossier:   OLO 4476075 (conceptaanvraag)  

 

5.4  Baanweg 20, Overschie (3e behandeling) (20 min) 16:00 

Omschrijving: Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

 Ontwerp:   Atelier Pro 

 Dossier:   OLO 4084685 (conceptaanvraag) 

 

5.5  Hillelaan 77, Feijenoord (3e behandeling) (25 min) 16:25 

Omschrijving: The View fase 2: gewijzigd plan met toren 

 Ontwerp:   DEDRIE architecten i.s.m. Joke Vos architecten 

 Dossier:   OLO 2969199 (conceptaanvraag)  

 

5.6  Mathenesserlaan 455, Delfshaven (1e behandeling) (20 min) 16:50 

Omschrijving: Realiseren van 4 seniorwoningen 

 Ontwerp:   DPW Technisch adviesbureau 

 Dossier:   OLO 4415013 (conceptaanvraag)  

 

5.7  Havenkwartier, Feijenoord (3e behandeling) (20 min) 17:10 

 Omschrijving:  Havenkwartier Katendrecht: 200 woningen, stallingsgarage en commerciële ruimte 

 Ontwerp:   VMX Architects 

 Dossier:   OMV.19.05.00542 (voorheen conceptaanvraag OLO 3418613) 

 

5.8  Park 16Hoven, Overschie (1e behandeling) (20 min) 17:30 

Omschrijving: De Buitenplaats: nieuwbouw appartementen en horecapaviljoen  

 Ontwerp:   wUrck 

 Dossier:   OLO 4417877 (conceptaanvraag) 
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5.1  Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (4e behandeling) (Gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:  HOYT Architecten 

Dossier:  OLO 3736541 (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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel voor de dakopbouw en een onderbouwing voor de aanpak 

van de corridor naar aanleiding van de opmerkingen uit de voorgaande planbespreking van 19 juni jl. Het betreft 

een reactie op de laatste opmerkingen van de commissie op de herbestemming van de kerk naar appartementen.  

 

De dakopbouw is ten opzichte van voorgaand voorstel eenvoudiger van opzet geworden door deze uit twee 

componenten op te bouwen. Het betreft een glazen sokkel met daarop een betonkader met een glazen invulling. 

De gevelcontour van de kerk blijft in het huidige voorstel intact door de top van de kopgevel te behouden. 

 

De architect licht toe dat voor het behouden van zowel de horizontale als de verticale ruimtelijkheid geen 

balustrades langs de vloersparingen in de corridor zijn opgenomen, maar dat er is gekozen voor beloopbaar glas.  

 

In een definitieve aanvraag omgevingsvergunning zal worden aangegeven hoe om te gaan met de waardevolle 

elementen van de kerk. De intentie is zoveel mogelijk te behouden of opnieuw in te zetten in de herbestemming, 

waaronder het hergebruik van de gebrandschilderde ramen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Bijzonder vanwege monumentenstatus 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- 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. 

- 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.  

- 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.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 reageert positief op de aangepaste dakopbouw. De kerk en de opbouw vormen samen een 

overtuigend geheel, waarbij de kerk als beelddrager overeind blijft.  

 

De onderbouwing voor beloopbaar glas in plaats van balustrades rondom de vides heeft de commissie overtuigd in 

het behoud van de ruimtelijke beleving van het middenschip ter plaatse van de corridor.  

 

De intentie om de waardevolle elementen uit het interieur te behouden en waar mogelijk opnieuw in te zetten wordt 

gewaardeerd. De commissie kijkt met belangstelling uit naar een concreet voorstel hiervoor.  

 

De commissie concludeert dat er een goede herbestemming voor de kerk ligt die in lijn is met de 

monumentwaarden en daarmee toekomstwaarde biedt voor het huidige monument. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag. Zij kijkt met belangstelling uit naar een 

definitieve aanvraag en vraagt daarbij specifieke aandacht voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitwerking van 

het concept. 
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5.2  G.J. de Jonghweg 4, Centrum (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Renovatie van klimaatinstallaties en gevels gebouwdeel C en D 

Ontwerp:  Gerard Frishert 

Dossier:  OLO 4485063 (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 

Er is een transformatiekader opgesteld voor het huidige klimaatbeheerssysteem voor de Hogeschool Rotterdam 

aan de G.J. de Jonghweg 4, dat gefaseerd wordt aangevraagd. In het transformatiekader wordt per gebouwdeel 

aangegeven wat voor een systeem wordt toegepast en hoe deze wordt ingepast. Nu ligt voor het niet monumentale 

gebouwdeel aan het Academieplein, dat dateert uit 1969 en later is gewijzigd en is voorzien van luchtkanalen langs 

de gevel. 

 

Voorgesteld wordt de later aangebrachte kanalen te verwijderen en te vervangen voor een rij van 

luchtbehandelingskasten in het midden van het dakvlak. Om deze kasten grotendeels aan het zicht te onttrekken 

wordt een pergolaconstructie voorgesteld. Op het dak van de pergola komen zonnepanelen. In de presentatie 

worden drie modellen voor het dak ervan voorgelegd. Model één bestaat uit een golvend dak, model twee uit een 

zaagtand dak en model drie heeft een recht dak. De rand van het dak wordt in de kleur rood voorgesteld analoog 

aan het huidige kleurgebruik van de gevelpenanten. Het bestaande dak zal worden voorzien van een sedumdak. 

 

Met betrekking tot het gevelherstel wordt voorgesteld de bestaande kozijnen te vervangen. Het nieuwe kozijn krijgt 

een gelijke indeling en profilering, maar de te openen delen komen te vervallen. Omdat de later aangebrachte 

ventilatieroosters niet meer terugkomen wordt het kozijn ten opzichte van de huidige situatie omhoog geplaatst. Dit 

heeft gevolgen voor de hoogte van de borstwering en deze wordt daarom vervangen en aangepast. Het bestaande 

kleurgebruik blijft behouden. Er wordt dus niet teruggegaan naar het oorspronkelijk kleurgebruik van dit 

gebouwdeel wat ingetogener was en vooral uit materiaaleigen kleuren bestond. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) (deel zonder monumentenstatus) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven resulteren in betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het stedelijke 

knooppunt.  

- 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 

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de gevel passen binnen de structuur, maat en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie reageert positief op het initiatief tot het verwijderen van de later aangebrachte luchtkanalen langs de 

gevel. Het oorspronkelijke gevelbeeld kan hierdoor weer tot zijn recht komen. Wel vraagt de commissie aandacht 

voor de nieuwe positie van het kozijn en het kleurgebruik van de gevelpanelen. Zij stelt voor om zoveel mogelijk te 

streven naar beeldherstel van de oorspronkelijke gevel, door de maat, schaal en detaillering van de verschillende 

gevelcomponenten en het kleurgebruik hierop te baseren, waarmee de ensemblewerking met het monument weer 

wordt hersteld. Op basis van de conceptaanvraag is nog onvoldoende te beoordelen of het beeldherstel voldoende 

tot zijn recht komt als de kozijnen omhoog worden geplaatst en de borstweringen worden verhoogd. De commissie 

ziet graag naast elkaar een doorsnede- en aanzichtfragment van de oorspronkelijke, huidige en toekomstige gevel, 

om aan te tonen dat de maatverhoudingen voldoende refereren aan het origineel.  

 

De commissie is positief over het gebruik van een pergola op het dak om de luchtbehandelingskasten zoveel 

mogelijk aan het zicht te onttrekken. Dat meteen een verduurzamingsslag kan worden gemaakt door zonnepanelen 

op het dak van de pergola aan te brengen is gunstig. Dat deze wegvallen achter de dakrand van de pergola is 

positief.  Over de vormgeving van de pergola geeft de commissie mee dat voorstel drie, waarbij het dak van de 

pergola recht is zich het beste verhoudt tot de architectuur van het betreffende bouwdeel. Houdt de pergola wel zo 

laag mogelijk zodat deze in maat en vormgeving ondergeschikt blijft aan het hoofdgebouw. Met betrekking tot de 

kleur rood voor de dakrand merkt de commissie ook hier op dat dit een te dominante kleur is in relatie tot het 

gebouw. Zij stelt voor het authentiek rustige kleurgebruik aan te houden of als vertrekpunt te nemen voor een 

nieuw kleurenvoorstel. 

 

Conclusie 

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

genoemde punten. De nadere planontwikkeling en uitwerking ervan wordt in de vorm van een definitieve aanvraag 

met belangstelling tegemoet gezien. 
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5.3  Schans 121, Delfshaven (1e behandeling)      

 

Omschrijving:  Schans Oud II: Sloop en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Groosman 

Dossier:  OLO 4476075 (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 sloop-nieuwbouw van 33 woningen. De nieuwbouw met appartementen 

en beneden-bovenwoningen zorgt voor meer differentiatie in het woningaanbod in dit deel van Delfshaven. De 

nieuwbouw vormt de helft van een gesloten bouwblok en staat op één hoek naast een monumentale molenstomp. 

Het nieuwe volume wordt vijf lagen hoog waarvan de vijfde laag met uitzondering van de hoek en twee accenten 

een setback heeft. De nieuwbouw is verdeeld in vijf ensembles met elk een andere architectonische uitwerking van 

plint-middendeel en gevelbeëindiging die refereert aan de oorspronkelijke gevels. 

 

 

De begane grond woningen hebben een eigen entree aan de straat en de bovenwoningen en appartementen 

worden door middel van een galerij aan de achterzijde ontsloten. Het hoogteverschil nabij de molenstomp wordt 

opgelost door trapjes naar de entreedeuren. De hoofdentree naar de galerijen met een dubbelhoge glaspui en de 

toegangspoort naar het achterterrein bevinden zich aan de 2e Schansstraat.  

Door het gebruik van één soort baksteen en één kleur voordeuren vormen de ensembles één familie. De hoeken 

van het bouwblok zijn verbijzonderd door deze af te schuinen en de gevel tot en met de vijfde laag op te trekken. 

Enkele zichtbare duurzame maatregelen zijn onder ander de sedumdaken op de bergingen in het achterterrein en 

vleermuiskasten die in de gevel zijn geïntegreerd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet- planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria: 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

- 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. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie merkt op dat het voorgestelde beeld nog niet overtuigt. De maat en schaal sluit onvoldoende aan op 

de structuur van historisch Delfshaven. De bouwblokken in dit deel van Delfshaven worden gekenmerkt door een 

fijnmazig weefsel van kleine ensembles en verschillende panden met kappen.  

 

Door de uniforme hoogte van vijf lagen en één soort metselwerk met donkere voeg oogt het nieuwe volume zwaar 

en planmatig. Daarbij komt dat alle ramen op gelijke hoogte zitten waardoor de fijnmazigheid van de verschillende 

ensembles en pandjes wordt ontkracht. De getoonde referenties van verbijzonderde afgeschuinde hoeken in de 

directe omgeving laten een rijkdom aan verfijning en detaillering zien die in het voorgestelde plan niet wordt 

bereikt. De commissie merkt tevens op dat de gevels van de 2e Schansstraat een monumentale symmetrische 

opzet tonen die niet passend is bij de omgeving.  

 

De commissie geeft aan dat de vlakke en hoge plint, op de hoeken en bij de molenstomp, de bij de omgeving 

passende openheid mist. Daarnaast is de commissie er niet van overtuigd dat het gekozen metselwerk voor de 

straatgevels in combinatie met de donkere voeg passend is. Tenslotte doet de commissie de suggestie de kleur 

van de voordeuren niet uniform te laten zijn maar bijvoorbeeld per architectonische eenheid in het project te laten 

verschillen, met een kleurstelling die passend is bij de context van historisch Delfshaven. 

 

Conclusie  

De commissie vraagt aandacht voor bovenstaande opmerkingen. Zij ziet een herzien plan op basis van de 

gemaakte opmerkingen tegemoet. Op een overeenkomstige definitieve aanvraag omgevingsvergunning zal de 

commissie het bestuur vooralsnog negatief adviseren. 
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5.4  Baanweg 20, Overschie (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Albert Schweitzerschool 

Ontwerp:  Atelier Pro 

Dossier:  OLO 4084685 (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 plan en gaat daarbij in op de wijzigingen en de reactie op de opmerkingen 

van de commissie naar aanleiding van de presentatie d.d. 20 februari 2019. Na de vorige presentatie werd duidelijk 

dat de geluidsbelasting door de A13 zo hoog is dat extra geluid- reducerende maatregelen nodig zijn. De positie 

van het volume is gelijk gebleven.  

 

Door het toevoegen van verticale metselwerk ‘lamellen’ en door het dak daar overheen te leggen, wordt een veel 

eenduidiger volume bereikt. De lamellen reduceren de geluidsbelasting op de gevels en er ontstaan nissen zoals 

die voorkomen in het te behouden schoolgebouw. In de nissen bevinden zich houten puien met grote glasvlakken.  

De ritmiek van de lamellen gaat ter plaatse van de hoofdentree en de centrale dubbelhoge aula over in kolommen 

die het dakoverstek, tevens de zonwering, dragen. Ook de buitentrap bevindt zich onder het dak binnen de 

contouren van het hoofdvolume. 

 

De stedenbouwkundige opzet met drie pleinen voor de verschillende leeftijdsgroepen blijft behouden. Aan de 

noordzijde worden vier parkeerplaatsen voor personeel op een doorlopende strook van grastegels voorgesteld. Het 

fiestparkeren, omkaderd met heggen, bevindt zich aan de langzaamverkeersroute tussen Jan Steenstraat en 

Baanweg. 

 

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

omliggende bebouwing.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, 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 reageert positief op het nieuwe voorstel. De heldere hoofdvorm met lamellen en nissen heeft de 

opmerkingen uit het vorige verslag en de geluidsbelasting goed opgelost. Daarnaast is er een overtuigende 

samenhang met de architectonische eenheid van de oudbouw gerealiseerd. De stedenbouwkundige opzet is door 

het heldere hoofdvolume sterker. De nieuwbouw vormt nu met de oudbouw een nieuwe herkenbare identiteit, 

passend binnen de criteria voor het stempel- en strokengebied. 

 

Conclusie  

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

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

voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst in latere instantie een advies kan worden afgegeven. De definitieve 

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

beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.5  Hillelaan 77, Feijenoord (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  The View fase 2: gewijzigd plan met toren 

Ontwerp:  DEDRIE architecten i.s.m. Joke Vos architecten 

Dossier:  OLO 2969199 (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 volledig aangepast plan voor de bouw van een multifunctioneel gebouw met een 

woontoren aan de Hillelaan, aansluitend op de bebouwing aan het water uit de eerdere fase van The View. De 

hoofdopzet bestaat uit een basement en een slanke toren op de hoek van de Hillelaan en de Brede Hilledijk. Het 

gebouw krijgt een ruime passage tussen de Hilledijk en het Santosplein, bestaande uit grote, interne trappen en 

een route op beganegrond niveau die om de verhoging heen loopt. Daarnaast wordt er een luchtbrug voorgesteld 

van het gebouw naar het aangrenzende metrostation.  

 

Vanuit een meetkundige analyse is gekozen voor een maatstructuur van eenzelfde module die wordt gerepeteerd 

in het basement en de toren. In het basement komt deze tot uitdrukken in een parasolachtig constructieprincipe, 

die aan de zijde van het Santosplein en tussen de gebouwen driehoekige luifels vormen. De luifels worden deels 

voor en tegen het monumentale Santosgebouw voorgesteld.  

 

De gevels van het basement bestaan uit grote vliesgevels, waarbij de dakrand aan de Hillelaan wordt onderbroken. 

De gevels van de toren, inclusief de onderzijde die samenvalt met het basement, bestaan uit een betonnen 

rasterprincipe met een invulling van vlakke puien en loggia’s. De kroon heeft een afwijkende invulling met een 

afwijkende maatverhouding in de puien. Op het dak van het basement wordt een groene daktuin voor de bewoners 

voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 

 

Relevante criteria  

Relatie met de omgeving 

- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare 

ruimte. 

- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 

- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico).  

- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 

- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 

- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de 

Maashaven.  

Gebouwen op zichzelf 

- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
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- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 

- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  

- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het 

vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele 

bouwstenen overstijgen.  

- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het 

gebouw één geheel blijft. 

- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude  

havenbebouwing. 

- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het 

nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

- De gevel staat op de grond. 

- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 

- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 

- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken 

voorgevel te worden ontworpen. 

- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met 

groene daktuinen. 

- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is 

minimaal 4,5 meter hoog. 

- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 

- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 

- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn 

kleinschaliger dan langs de randen. 

- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 

- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheid van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 

- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 

- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  

- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC. 

- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te 

versterken. 

- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van 

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het voorstel zodanig is aangepast dat de reacties uit de vorige verslagen niet meer 

van toepassing zijn en het gehele voorstel opnieuw beoordeeld zal worden. Daarnaast wordt aangegeven dat de 

beelden in de presentatie een zeer schetsmatige opzet tonen, waarbij het lastig is om het gehele project direct te 

doorgronden.  
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De hoofdopzet bestaat uit een fors basement en een slanke toren op de hoek van de Hillelaan en de Brede 

Hilledijk. De commissie vindt dit een overtuigende massaopbouw op deze locatie. De wijze waarop het gebouw 

aansluit op de omgeving roept echter nog veel vragen op. De voorgestelde passage tussen de Hillelaan en het 

Santosplein overtuigt nog niet als een sterke verbinding. De routing in dit semi-openbare gebied is niet helder. Men 

wordt direct met een trap naar boven geleid, en de route op de begane grond loopt ingewikkeld rond de 

supermarkt. De schetsmatig vormgegeven brug van het gebouw tot het aangrenzende metrostation sluit op dit 

moment aan op slechts één van de perrons, terwijl een verbinding naar de centrale hal van het station een veel 

logischere keuze zou zijn. Hierbij wordt tevens aangegeven dat het Metrostation Rijnhaven geregistreerd staat als 

toekomstig monument, waardoor een zorgvuldige aansluiting en het behoud van de monumentale waarden van het 

station van groot belang zijn. 

 

De commissie geeft aan dat de gekozen gevelstructuur van de toren in hoofdopzet overtuigt. De gevelopzet is 

goed passend binnen de specifieke gebiedscriteria en vindt voldoende aansluiting met de aangrenzende 

bebouwing in het gebied. Echter, de opzet van de gevel in het basement overtuigt de commissie nog niet. Het 

tussenlid aan de Hillelaan zingt zich los van het gebouw. Gevraagd wordt om deze op een krachtigere manier 

onderdeel te laten worden van het geheel. Voor de zijde aan het Santosplein vragen de criteria om een 

kleinschaligere vormgeving van de gevels. De hoge puien en de naar buiten stekende driehoekige luifels van de 

grote parasolvormige kolommen zijn hierbij nog geen passende opzet.  

 

De commissie kan niet instemmen met de wijze waarop de driehoekige luifels aansluiten op het monumentale 

Santosgebouw, en geeft aan dat dit een vrijstaand gebouw dient te blijven. Ook wordt er aandacht gevraagd voor 

de aansluiting op maaiveldniveau met het Santosgebouw, en de wijze waarop eventuele hoogteverschillen tussen 

de gebouwen opgelost zullen worden. 

 

Conclusie  

De commissie ondersteunt de stedelijke ambities van het project maar 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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5.6  Mathenesserlaan 455, Delfshaven (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Realiseren van 4 seniorwoningen 

Ontwerp:  DPW Technisch adviesbureau 

Dossier:  OLO 4415013 (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 

Het voorstel dat wordt gepresenteerd betreft een opbouw op een bestaande woning aan de Mathenesserlaan, dat 

zich bevindt in het beschermd stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan. Het bestaande gebouw bestaat uit 

twee woningen die spiegelsymetrisch ten opzichte van elkaar zijn ontworpen. De woningen zijn ingeklemd tussen 

een hoger jaren ‘70 gebouw, en een lagere woning met de status als gemeentelijk monument.  

 

De woningen bestaan uit twee lagen met een kruisvormige kap aan de voorzijde, en een plat dak daarachter. Op 

het platte dakvlak wordt een tweelaagse opbouw voorgesteld, die op de bovenste laag schuin naar achteren knikt. 

Een deel van de bestaande kap wordt daarbij gesloopt. De onderste laag van de opbouw is voorzien van puien, de 

geknikte gevel is voorzien van ramen. De gehele opbouw wordt voorgesteld in zinken felsbanen. 

 

Aangegeven wordt dat de opbouw nu voor één van de twee woningen wordt voorgesteld, met een ambitie om de 

naastgelegen woningen in een later stadium te voorzien van eenzelfde opbouw. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur / Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel- 

Mathenesserlaan) 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
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- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

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

De commissie geeft aan dat het toevoegen van een opbouw op de woning een zeer complexe opgave betreft. De 

locatie is onderdeel van het beschermd stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan, waar het behoud van de 

bestaande karakteristieken en kwaliteiten van de historische gevelwanden langs de laan en de singel voorop 

staan. Daarnaast grenzen de bestaande woningen aan een gemeentelijk monument, waarbij een eventuele 

opbouw het aanzicht van het monument niet kan overstijgen. 

 

De commissie mist in het voorstel een grondige analyse van deze historische context, waarin de bestaande 

karakteristieken van de gevelwanden en het dakenlandschap worden meegenomen. De commissie geeft aan dat 

de opbouw niet beoordeeld kan worden zonder deze analyse, als vertrekpunt voor een eventuele opbouw op de 

woning. Zij adviseert de aanvrager om hier een deskundige bij te betrekken met de benodigde ervaring in 

vergelijkbare opgaven binnen een soortgelijke historische context. 

 

Voor wat betreft de uitwerking van de opbouw geeft de commissie al wel mee dat de huidige volumeopbouw en 

vormgeving geen relatie tonen met het huidige daklandschap, met de woning zelf en met de detaillering van de 

bestaande woning. Gevraagd wordt om de bestaande woning als uitgangspunt te nemen en in haar waarde te 

laten, en de dakopbouw vanuit die optiek esthetisch uit te werken. Ten slotte wordt meegegeven dat het voorstel 

voor zowel een dakopbouw op één woning als voor op beide woningen dient te overtuigen. 

 

Conclusie  

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

in een volgende vergadering met een analyse en een plan die hier antwoord op geven. Op een definitieve 

aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.7  Havenkwartier, Feijenoord (3e behandeling) 

 

Omschrijving:  Havenkwartier Katendrecht 

Ontwerp:  VMX Architects 

Dossier:  OMV.19.05.00542 (voorheen conceptaanvraag OLO 3418613) 

 

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 uitgewerkte plan 

De architect presenteert een uitgewerkt plan voor het woongebouw Havenkwartier, in navolging van de 

opmerkingen uit het verslag d.d. 7 november 2018. De architect gaat in op de beeldbepalende detaillering van de 

verschillende gevelonderdelen. Hierbij wordt de uitwerking van de betonnen en houten geveldelen, de puien, de 

balustrades en het entreegebied voor de appartementen nader toegelicht.  

 

Daarnaast worden de principes getoond van de dakinstallaties, bestaande uit zonnepanelen, glazenwasinstallaties 

en diverse aan- en afvoerkanalen. De luchtkanalen op het dak worden aan de zijde van de dakrand verbreed en 

verlaagd, zodat deze onzichtbaar blijven vanaf straatniveau. Ten slotte toont de architect de bemonstering van het 

beton, het hout, het aluminium, het gaashekwerk van de gevels en de betonsteen van de binnengevels.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Uit het verslag d.d. 24 januari 2019: 

De bijzondere ligging aan het water, de ruimte binnen het bestemmingsplan voor een grootschalige ontwikkeling en 

de passende aansluiting op de bestaande grootschalige blokken aan de Maashaven zijn redenen om bij een 

eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voor te stellen om hier de algemene Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  

6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw. 

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt nogmaals haar waardering uit voor de getoonde ambities en het stoere karakter van het 

gebouw, wat goed passend is bij de historische havengebouwen rondom de Maashaven. De commissie geeft aan 

dat het voorstel consequent en in lijn met de eerder getoonde beelden is uitgewerkt in materiaal, kleur en 

detaillering. De commissie is echter wel van mening dat eenzelfde betonnen structuur op een gebouw van dit 

formaat vrij heftig kan overkomen. Hoewel zij de keuze aan de architect laat, wordt er de suggestie gedaan om te 

onderzoeken of een schakering van verschillende afwerkingen of oppervlaktebehandelingen van het beton voor de 

verschillende gevelonderdelen tot een meer genuanceerd eindresultaat zou kunnen leiden. 

 

De commissie geeft aan dat zij verwacht dat de ambities en de uitwerkingen die nu worden getoond worden 

doorgezet tot aan de uitvoering en het beheer van het gebouw. Hierbij geeft zij de volgende aandachtspunten mee: 

- De dakinrichting is op dit moment zorgvuldig uitgewerkt. Wanneer er eventuele aanpassingen zullen komen 

aan de installaties op het dak zullen deze aan nadere welstandstoesing onderhevig zijn. 



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 

 

 
16 

 

- De houten geveldelen ter plaatse van de grondgebonden woningen zijn zeer strak vormgegeven. De 

commissie vraagt zich echter af of deze detaillering in een verdere uitwerking stand zal houden, en doet de 

oproep om dit zorgvuldig uit te werken in de uitvoeringsfase. Tevens wordt er aandacht voor het behoud van 

de kleur en de kwaliteit van de houten geveldelen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit niet strijdig is met de Uitgangspunten van Welstandstoetsing, het advies aan het bestuur 

is daarom positief.   
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5.8  Park 16Hoven, Overschie (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  De Buitenplaats: nieuwbouw appartementen en horecapaviljoen  

Ontwerp:  wUrck 

Dossier:  OLO 4417877 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van drie woongebouwen en een horecapaviljoen, in het park 

aan de rand van nieuwbouwwijk Park 16Hoven. De woongebouwen bestaan uit vrijstaande volumes in het park, 

met een hoofdgebouw dat aan het water is gesitueerd. De volumes hebben een organische vormgegeven 

plattegrond, waarbij het hoofdgebouw een U-vorm maakt zodat er een binnenhof ontstaat.  

 

In de woongebouwen is het parkeren in de onderste bouwlaag opgelost, waarbij het landschap eromheen golft. De 

entree wordt geaccentueerd doordat de bovenliggende gevelband in een boog boven de entree vormt. De gevels 

ter plaatse van het parkeren worden voorgesteld in metselwerk in een Braziliaans metselwerkverband. De 

bovenliggende woningen zijn rondom het gebouw voorzien van balkons van metselwerk bekleding en 

spijlenhekwerken. De achterliggende puien krijgen een afgeronde kliklijst. De dichte delen in de puien bestaan uit 

een geprofileerde beplating die per bouwdeel wat verschilt. De balustrades op de eerste verdieping en het dak 

krijgen geïntegreerde plantenbakken, de daken worden voorzien van zonnepanelen. De materialisering van de 

woongebouwen heeft een geheel witte uitstraling.  

 

Het horeca paviljoen is voorgesteld als een schelpvormige constructie van cortenstaal, met glasvlakken in het dak 

en glaspuien langs de gevels. Het paviljoen heeft een oriëntatie aan het water, met parkeren aan de andere zijde 

op maaiveld. De gevels aan de waterzijde zijn opener dan aan de zijde van het parkeren. Het interieur bestaat uit 

een vrij indeelbare ruimte met een kern de keuken en facilitaire functies. 

 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Ontwikkelgebied (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante criteria woongebouwen 

Relatie met stedenbouwkundig plan 

- Het hoofdgebouw beëindigt, door een kleine hoekverdraaiing, op een open manier de Van Der Duijn van 

Maasdamweg. Het hoofdgebouw speelt door zijn oriëntatie en volumeopbouw in op deze bijzondere positie. 

- Relatie met het park: de drie woongebouwen vormen een stedenbouwkundig ensemble dat de centrale open 

ruimte in het park opspant en de belangrijkste entrees markeert. Deze drie gebouwen vormen een 

architectonisch duidelijk te herkennen familie. Ze hoeven niet identiek aan elkaar te zijn. Een familie betekent 

verwantschap in uitstraling en karakter en architectonische samenhang. 

- Het hoofdgebouw is duidelijk groter en forser dan de twee andere gebouwen. 

- De gebouwen dienen te worden ontworpen in nauwe samenhang met de domeinen en het park daar omheen. 

De overgang openbaar/privé dient zorgvuldig en in samenhang met het gebouw te worden ontworpen. Voor 

een goede beoordeling van de bouwplannen door de Commissie van Welstand en Monumenten zal een 

bouwplan daarom vergezeld worden van een inrichtingsschets en beheerplan van het bijbehorende domein. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing houdt of krijgt het gebouw als geheel een doordachte 

oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing is het karakter van het gebouw afgestemd op de specifieke 

locatie binnen het park. 

Bebouwing op zichzelf 
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- De gebouwen van de Buitenplaats moeten elk een zekere mate van robuustheid, eenheid en soliditeit 

uitstralen. Een grote mate van geleding is daarom ongewenst. 

- Een zekere mate van plastiek in de gevel is gewenst, ongenaakbare gladde dozen vormen een te sterk 

contrast met de romantische vormgeving van het park. 

- In de Buitenplaats wordt de individualiteit van de verschillende woningen niet benadrukt, het telbaar maken in 

de gevel van het aantal woningen is ongewenst. 

- De parkgebouwen vormen ankerpunten die het park opspannen en staan daarom stevig op de grond. 

- Vanwege de alzijdigheid van de parkgebouwen zijn alle gevels gelijk in kwaliteit en uitstraling; er mogen geen 

‘achterkanten’ ontstaan. 

- De plinten van de gebouwen bevatten zo min mogelijk ‘dode’ gevels. 

- Een eventuele binnenplaats of lichthof is onderdeel van de hoofdvorm van het gebouw (afbeelding 102). 

- De entree(s) vormen het visitekaartje van het gebouw: deze moeten royaal en met allure worden 

vormgegeven. 

- Eventuele hellingbanen zijn onderdeel van het ontwerp van het gebouw. 

- De eventuele hellingbaan van een parkeervoorziening moet in de bebouwing worden opgenomen. Deze 

(verdiepte) parkeervoorziening is op dusdanige wijze gedetailleerd dat de auto’s uit het zicht staan en zo min 

mogelijk de plint van de gebouwen bepalen. 

- De overgang van gebouw naar het omsluitende maaiveld dient zorgvuldig te worden ontworpen. 

- Ver- en aanbouw is afgestemd op het karakter en de architectuur van het gebouw. 

- Het nachtbeeld van de gebouwen bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de buitenplaats na 

zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden (onder andere verlichting). 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- De drie parkgebouwen hebben dezelfde kleur en zijn gemaakt van dezelfde materialen. Ze moeten 

herkenbaar zijn in het park, niet wegvallen tegen de groene omgeving. Kleur en materiaal zijn hierbij van 

bijzonder belang. 

- De drie parkgebouwen zijn opgebouwd uit een beperkt palet van materialen, zodat een rustig beeld ontstaat 

(afbeelding 98). 

- Indien het gebouw in of aan het water staat, loopt de gevelbekleding door tot aan de waterlijn. 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing zijn afgestemd op de 

sfeer van het park en de specifieke locatie daarbinnen: chic, duurzaam en hoogwaardig. 

- Detaillering is van een hoge architectonische kwaliteit, details ondersteunen het ontwerp en dragen bij aan 

een luxe uitstraling van het complex. 

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven.  

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen maken onderdeel uit van de architectuur en zijn 

op elkaar afgestemd. 

- Voor de begrenzing van het domein dient een landschappelijke oplossing gevonden te worden. Indien sprake 

is van een bouwkundig inrichtingselement verstoort deze het contact tussen domein en park niet, terwijl het 

wel recht doet aan de scheiding tussen domein en park. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

Relevante criteria horecapaviljoen 

Relatie met stedenbouwkundig plan  

- Het paviljoen heeft een bijzondere positie in de Buitenplaats als belangrijke blikvanger in de centrale open 

ruimte van het park (afbeelding 96). Het paviljoen draagt bij aan de ruimtewerking van het stedenbouwkundig 

ensemble van de woongebouwen zonder hiervan deel uit te maken. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van het horecagebouw houdt of krijgt het gebouw als geheel een doordachte 

oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen. 

- Vanwege de alzijdigheid van het gebouw zijn alle gevels gelijk in kwaliteit en uitstraling; er mogen geen 

‘achterkanten’ ontstaan. 

- Het horecagebouw is een paviljoen met een aantrekkelijke vormgeving en toegankelijke uitstraling naar alle 

zijden. Het paviljoen dient zo transparant mogelijk te zijn (afbeelding 94). Het terras is op het water 

georiënteerd. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van het horecagebouw is het karakter van het gebouw afgestemd op de specifieke 

locatie binnen het park. 
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Bebouwing op zichzelf 

- Het publieke karakter van het gebouw staat voorop: het gebouw moet een uitnodigende uitstraling hebben. 

- Eventuele zon- en windschermen zijn onderdeel van het totale ontwerp van het gebouw en passen binnen het 

ontwerp van het park. 

- Het dak van de horeca-inrichting verdient extra aandacht, omdat de woningen van het hoofdgebouw hier op 

uitkijken. Schoorstenen en eventuele installaties moeten op een zorgvuldige wijze in het ontwerp 

meegenomen worden. 

- Ver- en aanbouw is afgestemd op het karakter en de architectuur van het gebouw. 

- Het nachtbeeld van het paviljoen bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de Buitenplaats na 

zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden (onder andere verlichting). 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van het parkpaviljoen zijn afgestemd op de 

sfeer van het park en de specifieke locatie daarbinnen. 

- Reclame-uitingen maken altijd deel uit van het architectonisch ontwerp. 

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn op elkaar afgestemd. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

- Eventuele zonwering dient in samenhang met het ontwerp van het gebouw te worden ontworpen. 

 

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

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige en architectonische opzet van de woongebouwen goed 

passend zijn binnen de specifieke welstandscriteria voor het park. De gebouwen tonen onderlinge verwantschap, 

hebben een alzijdige uitstraling met luxe entrees, en het parkeren is uit het zicht opgelost. De commissie geeft aan 

dat de elegant vormgegeven gebouwen een zeer verfijnde en passende uitwerking behoeven om het ontwerp 

overeind te houden. Daarnaast wordt er gevraagd om in de uitwerking de kwaliteit van het hof van het 

hoofdgebouw te waarborgen. Voor de aansluiting van de gebouwen op de omgeving heeft de commissie nog 

enkele opmerkingen: 

- De criteria vragen om zo min mogelijk dode gevels. Gevraagd wordt om een betere verhouding tussen de 

zichtbare geveldelen in de plint en het golvende landschap te creëren. 

- Het hoofdgebouw staat gedeeltelijk in het water. Hierbij wordt er aandacht gevraagd voor de eventuele 

vervuiling van de witte gevel. Daarnaast vormen de oever en het gebouw een scherpe punt, wat erg gevoelig 

is voor vervuiling en het dichtslibben van het water. 

- De commissie vraagt aandacht voor het Braziliaans metselverband, waarbij eventuele constructieve 

maatregelen niet ten koste moeten gaan van de beoogde uiterlijke verschijning. 

 

Voor wat betreft het horeca paviljoen is de commissie nog niet geheel overtuigd betreft de opzet van het gebouw. 

De criteria vragen om een alzijdig gebouw, terwijl het paviljoen nu van een duidelijke voor- en parkeerzijde is 

voorzien. De ligging in het park vraagt om een gevel die rondom gelijk is in kwaliteit en uitstraling. Daarnaast vraagt 

de commissie om de installaties en eventuele zon- en windschermen in een vroeg stadium mee te nemen in het 

ontwerp, ook door de keuze van grote hoeveelheden glas in de gevels en het dak. 

 

Conclusie  

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende 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.  


