
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 

 

 
1 

 

VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 

 

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

 

 

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

 

 

7 PLANNEN (OPENBAAR) 14:40 

 

7.1  Flying Dutchmanstraat (Waterside 2), IJsselmonde (1e behandeling) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 125 woningen 

 Ontwerp:   01-10 Architecten & Felixx 

 Dossier:   OLO 4495427 (conceptaanvraag) 

 

7.2  Eiland van Brienenoord, IJsselmonde (1e behandeling) (20 min) 15:00 

Omschrijving: Vervangen westelijke brug en realiseren nieuwe brug oostzijde 

Ontwerp: Gemeente Rotterdam 

 Dossier:   OMV.19.09.00448 en OMV.19.09.00467 

 

7.3  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (4e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 15:20 

Omschrijving: Transformatie HaKa-gebouw 

 Ontwerp:   WDJ Architecten 

 Dossier:   OMV.19.04.00483 

 

PAUZE (10 min) 

 

7.4  Quarantaineweg 1, Pernis (3e behandeling) (rijksmonument) (30 min) 16:00 

Omschrijving: Quarantaine terrein – landschapsplan  

 Ontwerp:   Bureau BVR  

 Dossier:   OLO 4627947 (conceptaanvraag) 

 

7.5 Houtlaan 21, Centrum (5e behandeling) (15 min) 16:30 

Omschrijving: Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

 Ontwerp:   Dam & Partners 

 Dossier:   gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557 

 

7.6  Maliestraat 34, Feijenoord (2e behandeling) (20 min) 16:45 

Omschrijving: Nieuwbouw 52 appartementen en 34 woningen Maliklos 

 Ontwerp:   DP6 Architectuur  

Dossier:   OLO 4267973 (conceptaanvraag) 
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7.1  Flying Dutchmanstraat (Waterside 2), IJsselmonde (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 125 woningen 

Ontwerp:  01-10 Architecten & Felixx 

Dossier:  OLO 4495427 (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 en landschapsarchitect presenteren gezamenlijk het conceptplan voor een woongebouw aan de 

Nieuwe Maas en de inrichting van de omliggende buitenruimte. De plek wordt ingevuld met twee nieuwe 

bouwlocaties aan twee zijden van een nieuw aan te leggen jachthaven, met een nieuw oeverpark aan de kade. Het 

oeverpark wordt ingericht met verschillende verhoogde bakken die worden voorzien van groen, met daartussen 

verschillende looppaden. De jachthaven krijgt een houten vlonder rondom de kade.  

 

De landschapsarchitect gaat dieper in op de inrichting van het gebied rondom het voorgestelde woongebouw. De 

kade aan de Nieuwe Maas krijgt een profiel met looppaden op twee niveaus, waartussen het gastparkeren is 

opgelost. Het overige bezoekersparkeren wordt als bezoekersparkeren aan de Flying Dutchmanstraat voorgesteld. 

Het gebouw krijgt een verhoogde plint rondom, door middel van een overgangszone tussen de openbare straat en 

de private begane grond woningen. De half verdiepte kelder van het gebouw wordt voorzien van een 

parkeergarage, waarbij verschillende opties voor de ingang worden voorgesteld. 

 

Het woongebouw heeft een driehoekig basement dat trapsgewijs wordt verhoogd tot een tien-laags gebouw 

richting de hoek van de kade en de jachthaven. De entree en de hoofdontsluiting van het gebouw bevinden zich op 

deze hoogste hoek, met een voorplein met ruime trappen in de buitenruimte. De appartementen worden ontsloten 

door galerijen aan de binnenzijde. Het gevelconcept bestaat uit witte horizontale vloerbanden, ingevuld met 

afwisselend serres in een kader en buitenruimtes met glazen balustrades. De hoek bij de entree is afgerond, 

waarbij de entree met dubbele hoogte is vormgegeven. De bovenliggende gevel van het trappenhuis is met glazen 

puien en een balkon met glazen balustrade voorgesteld.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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 

- 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.  

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

vormgegeven.  

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de gecombineerde presentatie van het gebouwconcept en de inrichting van het gebied 

langs de Nieuwe Maas een helder en compleet inzicht geeft in de beoogde ontwikkeling. Hoewel de commissie van 

mening is dat een continuering van de stedenbouwkundige opzet van de naastgelegen wijk op zich een logischere 

opzet zou zijn, kan zij ook instemmen met de stedenbouwkundige keuze voor een gebouw dat in massaopbouw 

trapsgewijs oploopt richting het geplande hoogteaccent aan de andere zijde van de nieuwe jachthaven. Formeel 

gezien is het niet aan de commissie om de inrichting van de buitenruimte te beoordelen. Zij doet echter wel de 

aanbeveling om verschillende zones zoals de kade, de strook langs de bestaande dijk en het nieuwe park van een 

meer eigen uitstraling te voorzien, behorend bij de specifieke kenmerken van de locatie. 

 

De commissie geeft aan dat de wijze waarop de verschillende entreegebieden in het gebouw zijn gesitueerd nog 

niet overtuigt. De hoofdentree is op de minst bereikbare hoek gesitueerd, met een relatief smalle toegang langs de 

nieuwe jachthaven. Daarnaast zou de hoofdentree een duidelijkere en zichtbaardere verbinding tussen de straat 

en het binnenterrein kunnen vormen. De positionering van de parkeerentree voor auto’s aan de Flying 

Dutchmanstraat is de meest passende optie, aangezien gebruik gemaakt kan worden van een bestaande 

toegangsweg en de koppen van het gebouw levendig kunnen blijven. De positionering en de vormgeving van het 

zichtbare interieur van de fietsenstallingen zijn van groot belang voor de beleving van de plint vanaf de straat. De 

commissie vraagt tevens aandacht voor de entrees van de woningen op de beganegrond. Door de trappen in de 

buitenruimte dienen deze een tweede toegang te krijgen, wat consequenties kan hebben voor het al dan niet 

publiekelijk toegankelijk maken van het binnenterrein.  

 

De binnengevels van het gebouw zijn niet getoond in de beelden. Ook deze gevels zullen door de oplopende 

massaopbouw zichtbaar zijn vanaf de straat. De commissie vraagt de architect om deze met eenzelfde kwaliteit 

vorm te geven als de buitengevels van het bouwblok. De commissie vraagt daarbij om een overtuigende bewijslast 

voor het gekozen gevelconcept. De beoogde ronde hoeken en naadloze gladde afwerking van de uitkragende witte 

vloervelden vragen om een overtuigende detaillering en materialisering. Dat geldt eveneens voor de wijze waarop 

de balkonhekken en privacyschermen worden vormgegeven. De nu getoonde gefaceteerde hoeken en puien 

overtuigen de commissie niet. De commissie vraagt de architect nadrukkelijk de daadwerkelijke maakbaarheid van 

de gevel nader te verkennen. 

 

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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7.2  Eiland van Brienenoord, IJsselmonde (1e behandeling) 

 

Omschrijving:  Vervangen westelijke brug en realiseren nieuwe brug oostzijde 

Ontwerp:  Gemeente Rotterdam 

Dossier:  OMV.19.09.00448 en OMV.19.09.00467 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft beide aanvragen 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 beide plannen 

De architect presenteert het voorstel voor twee bruggen voor de verbinding naar het Eiland van Brienenoord. Aan 

de westzijde wordt een vaste brug voor langzaam verkeer voorgesteld, ter vervanging van de bestaande brug. De 

brug die meer aan de oostzijde wordt voorgesteld is een beweegbare brug, die toegankelijk is voor 

bestemmingsverkeer naar het eiland. 

 

De bruggen zijn vanuit civieltechnische uitgangspunten ontworpen. Ze hebben beide een vlak dek op een aantal 

buispalen, dat aansluit op het bestaande maaiveldniveau. De aanlanding van de bewegende brug krijgt een 

landhoofd van stalen damwanden, de vaste brug landt onzichtbaar in het talud. De onderzijde van de brug is 

voorgesteld in beton, met een slanke zijkant die naar binnen toe dikker wordt. De constructieve leuningen zijn 

gemaakt van een stalen vakwerk. Noodzakelijke objecten zoals camera’s en verlichting worden aan de buitenzijde 

van de leuning geplaatst. 

 

Het bewegingswerk van de beweegbare brug krijgt een principe van vier draaipunten, en is aan de buitenzijde van 

de brug opgelost. De benodigde techniek en het contragewicht zijn in eenzelfde vormgeving als het beweegbare 

deel van de brug mee-ontworpen. In open stand staat het bruggendek in verticale toestand. De gehele brug is 

voorgesteld in hefgroen, met uitzondering van de scharnieren en enkele constructieve onderdelen van de 

beweegbare constructie. De buispalen worden voorgesteld in roestig staal.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:  Stedelijke groengebieden / Haven- en bedrijventerreinen (klein deel van de aanlandingen) 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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. 

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

Verschijningsvorm 

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

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour).  

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  
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Reactie van de commissie op beide aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de keuze voor een industriële uitstraling, met een eerlijke en ingetogen vormgeving, 

een goed uitgangspunt is voor het ontwerp van de twee bruggen. Ook het voorstel om de twee bruggen verwant 

aan elkaar te laten zijn is goed passend bij de continuïteit van de nieuwe wandelroute Rondje Stadionpark waar de 

bruggen onderdeel van worden. De commissie is echter van mening dat deze ontwerpuitgangspunten nog 

consequenter kunnen worden doorgezet in het ontwerp.  

  

De keuze voor een vakwerkligger over de gehele lengte van de brug, die als leuning en constructief element van 

het beweegbare dek wordt ingezet, zorgt voor eenduidig beeld voor beide bruggen. Dit zou echter in de detaillering 

en precieze vormgeving verder kunnen worden doorgezet. In het voorstel wordt het vakwerk ter plaatse van de 

hamei onderbroken en verspringt het vakwerk ter plaatse van de knikpunten. De commissie vraagt de architect om 

te onderzoeken op welke wijze het vakwerk nog consequenter vormgegeven kan worden, zodat er doorgaande 

lijnen ontstaan wanneer men over de bruggen loopt of rijdt. 

 

In het voorstel landt de vaste brug subtiel in het talud en is er bij de beweegbare brug gekozen voor een landhoofd 

met damwanden. Om verwantschap tussen de bruggen te creëren zou eenzelfde type landing meer voor de hand 

liggen. Ten slotte geeft de commissie aan dat de naar buiten stekende delen ten behoeve van elementen zoals 

verlichting en camera’s niet consequent lijken. Het eenvoudigweg monteren van dit soort elementen op de liggers 

zonder extra toevoegingen zal juist een eerlijker en overtuigender beeld opleveren. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat beide aanvragen omgevingsvergunning deels strijdig zijn met de criteria. De adviezen aan 

het bestuur zijn daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde 

opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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7.3  Vierhavenstraat 40, Delfshaven (4e behandeling) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Transformatie HaKa-gebouw 

Ontwerp:  WDJ Architecten 

Dossier:  OMV.19.04.00483 (voorheen conceptaanvraag OLO 3258399) 

 

Toetsingskader 

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

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

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

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Hoofdwegenstructuur en Monumentenstatus) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast planvoorstel voor de herbestemming van het HaKa-gebouw naar 

aanleiding van de opmerkingen van de commissie op 17 juli 2019. De aanpassingen worden in volgorde van de 

opmerkingen benoemd.  

 

Uitwerking gevelpakket:  

Het verticale detail als overgang van de te isoleren gevel naar de ongeïsoleerde bestaande geveldelen betreft een 

gezet profiel, in de kleur van het bestaande tegelwerk. Bij de horizontale overgangen wordt het gevelmateriaal 

omgezet.  

 

Kozijnen:  

Op verzoek van de commissie is een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid authentieke kozijnen in de gevels. 

Deze laat zien dat aan de havenzijde veel kozijnen vervangen zijn en dat aan de Vierhavenstraat nagenoeg alle 

kozijnen authentiek zijn. Dit heeft echter niet geleid tot een andere aanpak. Op basis van de geformuleerde eisen 

zijn de authentieke kozijnen onvoldoende toereikend en wordt vastgehouden aan de eerder voorgestelde integrale 

vervanging van de kozijnen. De indeling is wel gewijzigd om beter aan te sluiten op de geleding van het origineel. 

 

Bandraam:  

De lekdorpels zijn technisch noodzakelijk en helpen vervuiling te voorkomen.  Er zal in de gevel aan de havenzijde 

een proefopstelling worden gemaakt om het bandraam te beoordelen. 

 

Proefopstelling:  

Naast het bandraam wordt er ook een proefopstelling gemaakt van het gevelpakket en de oppervlaktebehandeling 

van de toplaag. Er zal een proefopstelling worden gemaakt van een verdiepingshoge geveluitsnede van de 

fabrieksvleugel.  

 

Doorgang:  

De beoogde openingen in de wanden van de voormalige doorgang zijn versmald en volgen de bestaande 

openingen. 

 

Opbouw op de kantoorvleugel:  

Het dakranddetail is aangepast door deze trapsgewijs op te laten lopen in plaats van schuin. In aanzicht oogt de 

dakrand hierdoor smaller. De koof aan de binnenzijde is aangepast en rechthoekig van vorm geworden. 

 

Bijgebouw:  

De omgang met het bijgebouw betreft herstel om deze te kunnen herbestemmen naar horeca en fietsenstalling. 

 

Relevante criteria 

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

Verschijningsvorm 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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 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. 

Reclame 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf.  

 

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

nabespreking 

De commissie complimenteert de architect voor de zorg en aandacht voor het monumentale gebouw en het 

vakmanschap dat wordt ingezet om het markante HaKa-gebouw langs de Vierhavenstraat weer bruikbaar te 

maken voor de toekomst. Zij waardeert de intensieve zoektocht naar een balans tussen het behoud van de 

monumentwaarden en de wens tot het energetisch verduurzamen van het gebouw.  

 

De commissie ziet echter ook de dilemma’s die dit met zich meebrengt, waaronder de dikte van het isolatiepakket 

en het vervangen van de authentieke kozijnen. Vanuit het noodzakelijk herstel van de gevel kan de commissie 

instemmen met het aan de buitenzijde isoleren van het gebouw. Zij ondersteunt ook de lezing van de architect dat 

de vlakke gevelopzet kenmerkend is voor dit gebouw en dat ter behoud van dit kenmerk bij het opdikken van de 

gevel de kozijnen naar voren geplaatst moeten worden. Dat de verplaatsing van de kozijnen aanleiding is om deze 

te vervangen door een nieuw gelijkend kozijn wordt echter aan de Vierhavenstraat niet ondersteund. Nagenoeg 

alle kozijnen in deze gevel blijken authentiek. Hoewel de inspanning om het beeld van de authentieke kozijnen 

zoveel mogelijk te benaderen interessante resultaten oplevert, gaat te veel aan oorspronkelijk en 

hooggewaardeerd materiaal verloren. Er wordt gevraagd te onderzoeken de authentieke kozijnen aan deze zijde 

van het gebouw te herplaatsen.  

 

Met betrekking tot de gevelafwerking geldt een grote bewijslast voor wat betreft de structuur en de kleur van de 

gevel in relatie tot de oorspronkelijke onbewerkte betongevel. Hierbij is zowel het aanzicht van dichtbij als het 

aanzicht van veraf van belang. De bijbehorende overgangsdetails zijn op zich overtuigend, maar de werking ervan 

zal eveneens in een proefopstelling nader beoordeeld moeten worden. Hetzelfde geldt voor het bandraam en de 

eventuele nieuwe vensters. De commissie laat zich graag overtuigen door een proefopstelling op locatie.  

 

De commissie reageert positief op het aangepaste dakranddetail van de opbouw boven de kantoorvleugel. Zij is 

daarentegen minder enthousiast over de aanpassing aan de koof. Hoewel de grotere afstand tot de gevel positief 

is, komt de rand van de koof te veel tot uitdrukking.  
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De commissie is blij dat het bijgebouw onderdeel gaat uitmaken van de herbestemming van het HaKa-gebouw en 

vindt de aanpak overtuigend.  

 

De commissie reageert positief op de versmalde openingen in de wanden van de voormalige doorgang.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de gemaakte stappen en vraagt aandacht voor de bovengenoemde 

opmerkingen en vragen. De commissie ziet de architect graag in een volgende vergadering terug met een plan dat 

hier antwoord op geeft en hoort graag wanneer de proefopstelling gereed is. 
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7.4  Quarantaineweg 1, Pernis (3e behandeling) (rijksmonument)  

 

Omschrijving:  Quarantaine terrein – landschapsplan 

Ontwerp:  Bureau BVR 

Dossier:  OLO 4627947 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heijplaat en monumentenstatus) 

 

Omschrijving van het plan 

De projectleider van het Havenbedrijf geeft aan dat het toekomstig gebruik van het Quarantaineterrein is gericht op 

het bedienen van de zakelijke markt in de haven. Er wordt gedacht aan kantoren en een logiesfunctie met 

gelegenheid tot horeca, congres en evenementen.  

 

De architect presenteert het inrichtingsplan dat is gebaseerd op de tien uitgangspunten uit de cultuurhistorische 

verkenning en de zes principes uit het landschapsplan. Leidend hierin is het behoud van het karakter van de drie 

zones die zijn gedefinieerd en getypeerd in de cultuurhistorische verkenning en de eenheid in de planvorming.  Er 

wordt om die reden ingezet op het opnieuw aanleggen van het oorspronkelijke padenstructuur en tegelijk een extra 

route langs het water. Voor onderscheid tussen de bestaande en nieuwe route is de kleur van het toeslagmateriaal 

in de straatsteen verschillend. Om te laten ervaren dat het terrein ooit groter was wordt een spiegel geplaatst aan 

het einde van het pad dat evenwijdig aan het sportveld loopt. Door de spiegeling loopt het pad loopt als het ware 

door. De plek voor de spiegel krijgt een andere bestrating en wordt ingericht met zitmeubilair. 

 

De vegetatie op het terrein wordt opgeschoond door het groen terug te dringen voor meer zicht op de gebouwen 

en het beter ervaren van het oorspronkelijke karakter van de drie zones. De vroegere tuinen, zoals de tuin van de 

beambtewoning, worden hersteld. De hagen worden teruggeplaatst en de betonpalen bij de oude doorgangen 

worden hersteld of gereconstrueerd. Nieuwe doorgangen in de hagen tekenen zich door geen betonpaal, maar de 

haag af te buigen.   

 

Het terrein wordt verder ingericht met verschillende zitelementen en er is een verlichtingsplan. De entree van het 

terrein krijgt een nieuw hekwerk. 

 

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

De commissie geeft aan dat het belang van het Quarantaineterrein en de omschrijving van het karakter op 

treffende wijze zijn gevat in de cultuurhistorische verkenning en het landschapsplan. Die trefzekerheid wordt nog 

enigszins gemist in het inrichtingsplan. Dit heeft vooral betrekking op de meer tijdelijke inrichtingselementen die als 

nieuwe laag worden toegevoegd aan de functionele en permanente padenstructuur en bebouwing. De commissie 

is van mening dat de zitelementen in relatie tot de soberheid en doelmatigheid van het van origine functioneel 

gebied te nadrukkelijk aanwezig zijn door de hoeveelheid en de vormgeving ervan. De commissie doet de 

suggestie deze nieuwe laag bescheidener te laten zijn en meer als gast in de ruimte te beschouwen door ze niet 

permanent op te stellen. Ook met betrekking tot het verlichtingsplan merkt zij op dat deze niet altijd het karakter 

van de verschillende zones ondersteunen. De commissie heeft oog voor het aspect veiligheid, maar vraagt tegelijk 

het karakter van het terrein hierin te waarborgen. De aanpak van de te reconstrueren paden, hagen en het groen is 

wel overtuigend. 

 

Met betrekking tot de spiegel aan het einde van het hoofdpad ondersteunt de commissie de gedachte het pad als 

het ware door te laten lopen, maar merkt op dat de werking ervan afneemt door de bestrating voor de spiegel niet 

gelijk te houden aan het pad dat weerspiegeld dient te worden. De commissie is niet overtuigd van het voorstel 
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voor het hekwerk ter plaatste van de entree. Zij vraagt op basis van de betekenis van het terrein nog eens naar het 

ontwerp te kijken. 

 

Met betrekking tot de beoogde toekomstige bouwlocatie op het open veld adviseert de commissie negatief. De 

commissie meent dat een extra bouwlocatie niet thuishoort in een inrichtingsplan. Een eventuele extra bouwlocatie 

dient als een separate aanvraag ter beoordeling te worden voorgelegd en te worden voorzien van een 

onderbouwing aan de hand van de cultuurhistorische verkenning. 

 

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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7.5  Houtlaan 21, Centrum (2e behandeling)  

 

Omschrijving:  Wijziging top op de 220 meter hoge ‘Zalmhaventoren’ 

Ontwerp:  Dam & Partners 

Dossier:  OMV.19.09.00375 (gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00557) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt voorstel in antwoord op de vragen van de commissie uit de vorige 

vergadering (d.d. 19-06-2019). Ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan (d.d. 19-06-2019) zijn er 

nachtbeelden en details toegevoegd. Het betreft het topvolume (de ‘Kroon’) van de Zalmhaventoren.  

 

Relevante criteria  
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

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

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende 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 dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

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

 

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

De commissie stelt vast dat het ontwerp voor de Kroon niet is gewijzigd ten opzichte van het vorige plan d.d. 19 

juni 2019. Helaas ziet de commissie zich dan ook genoodzaakt met het nu gepresenteerde voorstel haar negatieve 

advies van 19 juni 2019 te herhalen;  

 

‘…Er wordt een iconische kwaliteit verwacht, zowel overdag als in de nacht, passend bij het hoogste gebouw van 

Rotterdam. De commissie is er niet van overtuigd dat dit kan worden bereikt met een spiegelende roestvrijstalen 

doos op de top van de toren…’ 

 



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 

 

 
12 

 

De commissie heeft daarbij respect voor het reeds vergunde totaalontwerp van de hoogste toren in Rotterdam, dat 

een nieuw icoon voor de stad belooft te worden. Zij begrijpt ook dat het bovenste deel van de ‘Kroon’ (de 

zogenaamde bovenste ‘trans’) van de Zalmhaventoren een installatieruimte betreft. Het glas uit de bovenste ‘trans’ 

van het vergunde plan simpelweg vervangen door een dichte gevel met RVS bekleding betekent echter een 

verschraling die leidt tot een beeld dat niet in overeenstemming is met de beloofde kwalitatieve uitstraling van deze 

iconische toren. De uitdaging is hier om met een nieuw ontwerp en de inzet van architectonische middelen de 

iconische kwaliteit te bereiken die past bij de statuur van dit gebouw, in zowel de dag- als de nacht-situatie. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag met een 

gewijzigd plan terug in een volgende vergadering. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief op de 

ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 
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7.6  Maliestraat 34, Feijenoord (2e behandeling)       

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 52 appartementen en 34 woningen Maliklos 

Ontwerp:  DP6 Architectuur 

Dossier:  OLO 4267973 (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 een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

d.d. 22 mei 2019. De woningen aan de Slaghekstraat hebben een voordeur aan de straat gekregen en de 

afgeschuinde hoeken van het blok zijn voorzien van raamopeningen. De verdeling van raamopeningen en structuur 

van de gevel is gewijzigd waardoor er meer openingen op de eerste verdieping zijn gerealiseerd.  

 

Aan de Putsestraat is de poort naar het achterterrein verplaatst. De poort is nu opgenomen in de nieuwbouw 

waardoor het nieuwe volume zonder tussenruimte aansluit op de bestaande bebouwing. De woninggevels worden 

voorgesteld met keramische steenstrips waarbij de schuine hoeken en knikken worden gerealiseerd met speciaal 

gezaagde en gelijmde steenstrips. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- 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. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 
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- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie constateert dat de opmerkingen naar aanleiding van de eerste presentatie goed zijn opgepakt. Op 

alle punten is op passende wijze een antwoord gevonden waardoor een gelijke kwaliteit en passende openheid 

aan alle straatgevels wordt bereikt. De commissie vraagt aandacht voor de uitwerking van de detaillering van de 

keramische steenstrips ter plaatse van schuine hoeken, metselwerkverbijzonderingen en kozijnaansluitingen. 

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag en vraagt aandacht voor bovengenoemde 

opmerking. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het 

voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering, met bijzonder aandacht 

voor de beeldbepalende details met steenstrips. 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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