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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 4 MAART 2020 

 

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

 

 

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

 

 

6  PLANNEN (OPENBAAR) 15:05 

 

6.1 Bok de Korverweg 1, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissie bespreking) (20 min) 15:05 

 Omschrijving:  Uitbreiding Sportcomplex Sparta Nieuw Terbregge 

Ontwerp:   Room for architecture R4a 

Dossier:   OMV.20.01.00410  

 

6.2 Spartapark-Noord 1, Delfshaven (2e commissie bespreking) (20 min) 15:25 

Omschrijving: Uitbreiding Spartastadion 

 Ontwerp:   Knevel Architecten  

 Dossier:   OLO 3827373 (conceptaanvraag) 

 

6.3 Gashouderstraat 7-9, Kralingen- Crooswijk (1e commissie bespreking) (20 min) 15:45 

 Omschrijving:  Transformatie Galerie Kralingen naar woningen 

Ontwerp:   ZZDP Architecten 

Dossier:   OLO 4766005 (conceptaanvraag) 

 

PAUZE (5 min) 

 

6.4 Palladiostraat 2, Prins Alexander (1e commissie bespreking) (20 min) 16:10 

 Omschrijving:  Renovatie van de Prinsessenflats 

Ontwerp:   A3 Architecten 

Dossier:   OMV.19.12.00127 

 

6.5 Marconistraat 16, Delfshaven (1e commissie bespreking) (20 min) 16:30 

Omschrijving: Europoint IV (Marconitoren): vervangen puien 

 Ontwerp:   Koehler Design & Build Management 

 Dossier:   OLO 4846003 (conceptaanvraag)  

 

6.6 Hoogstraat 177, Centrum (2e commissie bespreking) (20 min) 16:50 

Omschrijving:  Transformatie Galeries Modernes naar hotel + opbouw 

Ontwerp:   Kaan Architecten 

Dossier:   OMV.19.12.00461 

 

6.7 Galileïstraat 15, Delfshaven (2e commissie bespreking) (30 min) 17:10 

 Omschrijving:  Renovatie bedrijfsverzamelgebouw 

Ontwerp:   SuGu Holding (Steurgebouw) 

Dossier:   OMV.19.11.00492 
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6.1 Bok de Korverweg 1, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Uitbreiding Sparta Sportcomplex Nieuw Terbregge 

Ontwerp:  Room for architecture R4a 

Dossier:  OMV.20.01.00410  

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van het Sparta 

Sportcomplex, dat tussen de bestaande sportvelden is gesitueerd. Het gebouw bestaat uit een langgerekt volume 

met een golvend dak, met eraan gekoppeld een tribune die is voorzien van een ronde kap en een rechthoekig 

volume aan de andere zijde. Een deel van de kleedkamers zijn als tijdelijke cabines langs het bestaande complex 

geplaatst. 

 

Voorgesteld wordt om het deel waar de kleedkamers zijn ondergebracht te slopen. Hier wordt een tweelaags, 

glazen volume teruggebouwd, met een afgeschuinde hoek op de tweede laag die met een overstek. De 

beganegrond heeft een glazen gevel met afgeronde hoeken. Op het dak wordt een terugliggend kleiner volume 

voorgesteld, en de installatieruimte wordt naar boven toe uitgebreid. Aan de lange zijde wordt een gesloten 

bakstenen volume met kleedkamers geplaatst met een glazen afronding aan één zijde. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

- Aan- en uitbouwen 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.  

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

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

- 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.  

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de locatie op zich veel ruimte biedt voor een uitbreiding van het gebouw op het 

sportcomplex. Zij is echter nog niet overtuigd van de wijze waarop de uitbreiding van het gebouw is vormgegeven. 

De welstandscriteria vragen om een compact, alzijdig volume, met een samenhang binnen de architectonische 

eenheid.  

 

Hoewel de commissie begrijpt dat een sportcomplex verschillende programmaonderdelen kent, valt het gebouw 

zowel in volumeopbouw als in verschijningsvorm per volume te ver uit elkaar. Het nieuwe ontwerp is een optelsom 

van verschillende vormen, hoeken, afrondingen, overstekken en geveltechnieken. Het bestaande complex kent 

reeds een opbouw van verschillende volumes. Gevraagd wordt om de verbouwing en uitbreiding juist te gebruiken 

om er een eenduidig, stoer en toekomstbestendig geheel van te maken, passend bij de uitstraling van een 

voetbalcomplex. 

 

Conclusie  

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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6.2  Spartapark- Noord 1, Delfshaven (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Uitbreiding Spartastadion  

Ontwerp:  Knevel Architecten 

Dossier:  OLO 3827373 (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 en verder uitgewerkt voorstel voor de uitbreiding van het Spartastadion. 

De zijgevels en de plint aan de westzijde zijn qua gevelopeningen ongewijzigd. De gevelbekleding is gewijzigd 

naar geprofileerd, donker polyesterbeton. De houten buitengevel achter de nieuwe glasgevel zal worden verwijderd 

en vervangen door grijze, vezelcement beplating.  

 

De nieuwe glazen gevel wordt op de bovenste verdiepingen voorzien van een nader uit te werken zeefdruk. In het 

midden van deze gevel wordt het logo met daarnaast in grote letters de naamaanduiding aangebracht in verlichte 

doosletters. Aan de andere zijde en op de koppen wordt in folie een banner over de volledige hoogte voorgesteld. 

Aangegeven wordt dat de banners in een later stadium kunnen worden vervangen door een transparant 

ledscherm. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

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 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft wederom aan dat de uitbreiding van het stadion in hoofdlijnen een overtuigend ontwerp kent. 

Zij reageert positief op de situering van de trappenhuizen op de hoeken van het nieuwe bouwdeel, in relatie tot de 

bovenliggende skyboxen die op het veld gericht moeten zijn. Zij geeft daarbij wel aan dat de trappenhuizen in de 

nadere uitwerking de transparantie dienen te houden zoals weergegeven in de getoonde impressies. 

 

De commissie geeft aan goed in te kunnen stemmen met de materialisering van gezeefdrukt glas met 

achterliggende cementvezel beplating, en polyesterbeton met een oppervlaktestructuur voor de kopgevels. 

Aandacht wordt gevraagd voor de tussenruimte tussen de oude en de nieuwe glazen gevel, die goed 

schoongehouden dient te kunnen worden. De zorgvuldige detaillering van de gevels is van groot belang voor de 

uitstraling van het gebouw en wordt met belangstelling tegemoet gezien. 

 

De commissie kan nog niet positief adviseren op de uitwerking van de plint, die nog te gesloten is. Met name aan 

de westzijde is zowel de zij- als de voorgevel zeer dicht, terwijl er wel ruimtes achter de gevel zijn gesitueerd die 

kunnen worden voorzien van daglicht. 

 

De keuze voor een aantal grote reclame-uitingen is op zich passend bij het type gebouw, echter zijn deze nog niet 

overtuigend geïntegreerd in het gevelontwerp. De commissie vraagt de architect om deze in compositie, grafische 

uitwerking en technische uitwerking beter aan te laten sluiten bij de structuur van de nieuwe gevel, en als een 

samenhangend geheel mee te ontwerpen. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde punten. Zij ziet een aangepast en verder uitgewerkt plan voor de genoemde onderdelen met 

belangstelling tegemoet.  

  



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 

 

 
6 

 

6.3 Gashouderstraat 7-9, Kralingen- Crooswijk (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Galerie Kralingen naar woningen 

Ontwerp:  ZZDP Architecten 

Dossier:  OLO 4766005 (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 verbouwing van een voormalig galeriegebouw uit de jaren zestig aan 

de Gashouderstraat. Het gebouw ligt in een bouwblok dat wordt gekenmerkt door pandsgewijze vooroorlogse 

bebouwing aan de noordzijde en grotere, naoorlogse blokken aan de zuidzijde. Het bestaande gebouw bestaat uit 

een tweelaags, haaks volume dat in verschijningsvorm aansluit bij de wederopbouwarchitectuur van de 

aangrenzende woningen. Het gebouw heeft een later aangebrachte dakopbouw die vanuit de voorgevel naar voren 

steekt. 

 

Voorgesteld wordt om het gebouw te transformeren naar een complex met woningen en gedeelde faciliteiten, 

waarbij het gebouw wordt vergroot naar drie verdiepingen en een terugliggende dakopbouw. De architect geeft aan 

om de jaren zestig architectuur als inspiratiebron voor het te transformeren gebouw te gebruiken. De kopgevel en 

delen van de plint en het interieur worden behouden. De nieuwe geveldelen worden voorgesteld in een stalen 

gridstructuur met ruime glasvlakken met deels verticale lamellen.  

 

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 

- 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.). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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



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 

 

 
7 

 

- 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). 

- 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 het initiatief om het pand opnieuw op te bouwen met een inspiratie vanuit een jaren 

zestig sfeer op zich wordt ondersteund. De commissie mist hierbij wel een goede beeldvorming van de context. In 

de presentatie wordt direct ingezoomd op de uitwerking van de voorgevel. Tevens missen de uitwerkingen van de 

zijgevel en de aansluitingen op het binnenterrein. Gevraagd wordt om de bestaande en nieuwe toestand in een 

volgende bespreking naast elkaar te tonen om het gehele voorstel inzichtelijk te krijgen. 

 

De commissie reageert positief op de aspecten die wel besproken kunnen worden. Het openwerken van de 

gesloten plint aan de Gashouderstraat zal de plek zeer ten goede komen, waarbij het behoud van de lage vensters 

in de plint wordt gewaardeerd. Tevens ontstaat er door de grote glasvlakken over de gehele voorgevel een 

passend, open gevelbeeld. De commissie doet de suggestie om in het ontwerp mee te nemen hoe de open 

woninggevels direct aan de straat zullen gaan functioneren. In de nadere uitwerking van de grote glasvlakken 

wordt er aandacht gevraagd voor een zorgvuldige inpassing en detaillering van eventuele te openen delen en 

buitenruimtes.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het schetsmatig uitgewerkte plan en vraagt aandacht voor de 

bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een 

verder uitgewerkt voorstel. 
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6.4  Palladiostraat 2, Prins Alexander (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie van de Prinsessenflats 

Ontwerp:  A3 Architecten 

Dossier:  OMV.19.12.00127 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de renovatie van drie flatgebouwen, die onderdeel zijn van een kwartet in 

een molenwiekconfiguratie. Het flatgebouw De Nieuwe Margriet is eerder gerenoveerd, waarbij woningen zijn 

samengevoegd en de oorspronkelijke sterke horizontale belijning van de balkongevels is vervangen door een 

plastisch en grafisch patroon. Om de oorspronkelijke samenhang van de vier flats te optimaliseren wordt 

voorgesteld om de vormgeving van de gevels en balkons van de drie te renoveren flats familie te laten worden van 

De Nieuwe Margriet. De gevelrenovatie vindt plaats in een bewoonde toestand. 

 

Voorgesteld wordt om de galerijen plaatselijk te verbreden door middel van een colonnade. De spijlenhekken van 

de galerijen worden vervangen door glas. De dichte borstweringen in de zone boven de entree worden vervangen 

door transparant glas. Aan de balkonzijde wordt voorgesteld de balkons te verbreden waarbij de vormgeving 

aansluit op de grafiek en plasticiteit van de balkongevel van De Nieuwe Margriet. Door de toepassing van smalle 

en brede kolommen, en door het verschil in diepte te accentueren met een donkergrijze kleur ontstaat een grafisch 

spel dat de horizontaliteit doorbreekt. De balkons krijgen spijlenhekken waarbij wordt onderzocht of de 

gedemonteerde oorspronkelijke galerijhekken kunnen worden hergebruikt. 

 

In de plint ontstaat er ruimte om een servicegang achter de gevel te realiseren en meer glasopeningen in de gevel 

te maken. De plint wordt voorgesteld in eenzelfde baksteenkleur als De Nieuwe Margriet. Daarnaast worden er 

twee mindervalide-woningen en een scootmobiel-ruimte in de plint voorgesteld. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 
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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. 

- 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). 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de grondige analyse van de context en de intentie om de 

samenhang binnen het ensemble te versterken. Zij ziet dat er op zorgvuldige wijze aansluiting wordt gezocht op de 

vormgeving van De Nieuwe Margriet. De commissie merkt echter op dat de plasticiteit van de balkongevels 

expressiever mag zijn om een overtuigend verwantschap te creëren. Om de samenhang tussen galerijgevel en 

balkongevel te behouden, én een betere aansluiting op De Nieuwe Margriet te bewerkstelligen, wordt de suggestie 

gedaan om ook de balkonhekken in glas uit te voeren.  

 

De commissie is positief over de aanpak en invulling van de plint met de toevoeging van woningen en 

gevelopeningen. Zij vraagt hierbij aandacht voor een hoge kwaliteit interieurafwerking en verlichting voor de van 

buitenaf zichtbare ruimtes op begane grond. 

 

Conclusie 

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

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

en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
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6.5  Marconistraat 16, Delfshaven (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Europoint IV (Marconitoren): vervangen puien 

Ontwerp:  Koehler Design & Build Management 

Dossier:  OLO 4846003 (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 het verduurzamen van de gevel van Europoint IV. Het gebouw blijft in 

gebruik als kantoorgebouw. Naast het vervangen van de installaties wordt voorgesteld de kozijnen te vernieuwen. 

Europoint II, III en IV zijn als één ensemble van drie identieke torens gebouwd. Van Europoint II en III zijn de 

kozijnen reeds vervangen toen deze werden getransformeerd naar wonen. 

 

Er wordt voorgesteld de nieuwe kozijnen voor Europoint IV qua indeling en kozijnprofielen aan te laten sluiten op 

de nieuwe kozijnen van Europoint II en III, echter worden in deze toren slechts de helft van de kozijnen voorzien 

van een gemotoriseerd te openen schuifraam.  

 

Om aan een BREEAM Excellent label, energielabel C te kunnen voldoen heeft technische onderzoek uitgewezen 

dat het niet haalbaar is in de Europoint IV dezelfde glassoort toe te passen als in II en III, of de soort die 

oorspronkelijk is toegepast. Naar aanleiding van de beoordeling van de fotospectrische waarden van de beglazing 

voldoet alleen neutraal helder zonwerend glas aan de gestelde technische eisen. Dit glas is niet bronskleurig zoals 

kenmerkend is voor het oorspronkelijke ontwerp en zoals is gerealiseerd in Europoint II en III. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

openbare ruimte. 

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.  

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.  

- 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 de eenheid van het iconische ensemble van de drie torens behouden moet blijven. Dat 

is de lijn die door de commissie is aangehouden bij de transformatie van Europoint II en III en die nu ook 

consequent gevolgd wordt. De eenheid geldt, wat betreft de gevelopeningen, voor zowel de kleur van het glas als 

voor de kozijnverdeling waarbij de verspringing van de glaslijn van de onderste en bovenste kozijndelen 

meespeelt.  
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In het voorstel wordt de eenheid en de samenhang onvoldoende bereikt. De commissie constateert dat er twee 

opties voorstelbaar zijn. De eerste is het vervangen van de kozijnen voor nieuwe, identiek aan de oorspronkelijk 

toegepaste kozijnen. De tweede is het vervangen van de kozijnen conform de nieuwe kozijnen van Europoint II en 

III. Hierbij wordt opgemerkt dat de kozijnen in de tweede optie allen dezelfde profilering dienen te hebben. Dat wil 

zeggen dat ook bij de niet te openen ramen de glaslijn van het bovenste en onderste deel moet verspringen, 

waarbij het kalf dezelfde profieldikte krijgt als de schuiframen. Voor beide opties geldt dat het glas bronskleurig 

dient te zijn. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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6.6  Hoogstraat 177, Centrum (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie Galeries Modernes naar hotel en opbouw 

Ontwerp:  Kaan Architecten  

Dossier:  OMV.19.12.00461 (voorheen conceptaanvraag OLO 3990739) 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt en aangepast planvoorstel voor de verbouwing van het pand 

Galeries Modernes dat ligt aan de kruising van de Hoogstraat en de Delftsevaart en aan de achterzijde grenst aan 

het Grotekerkplein. Het pand maakt deel uit van een reeks bijzondere wederopbouwgebouwen aan de Hoogstraat. 

Het voormalige warenhuis heeft diverse transformaties ondergaan, waarbij de oorspronkelijke gevelopzet nog 

beperkt afleesbaar is. 

 

Voorgesteld wordt om het casco te gebruiken en het gebouw te transformeren tot een hotel, met een commerciële 

plint aan de Hoogstraat, en de entree en lobby van het hotel aan het Grotekerkplein. Het gebouw transformeert 

naar een rechthoekig volume met een terugliggende opbouw. De begane grondgevel aan het Grotekerkplein wordt 

geopend, waardoor het gebouw zich ook op het plein richt.  

 

De voorgestelde gevelopzet van het gebouw betreft een stapeling van rechthoekige volumes, die zich ten opzichte 

van elkaar aftekenen door rondgaande scherpe snedes. De eerste twee verdiepingen zijn van glas en de 

bovenliggende drie verdiepingen krijgen een natuurstenen gevelafwerking met horizontale kaders. Het glas in de 

kaders ligt circa 70 centimeter terug. Aan beide zijden van het gebouw wordt in het midden van de glazen begane 

grondgevel een luifel aangebracht. Op het dak komt een glazen opbouw met ranke uitgesproken stijlen. De 

opbouw sluit in positie en stijl aan op het lichthof. Het dak krijgt een groene inrichting en een dakterras voor het 

hotel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie spreekt opnieuw haar waardering uit voor het planvoorstel. Het aangepaste volume en de nieuwe 

gevelopzet van Galeries Modernes geven het gebouw haar oude allure terug. De stapeling van rechthoekige 

volumes, afgetekend door rondom scherpe snedes, refereert niet alleen aan de oorspronkelijke opzet van het 

gebouw, maar sluit ook goed aan op de omliggende bebouwing in het Aandachtsgebied 

Wederopbouwarchitectuur. Hoewel niet langer wordt uitgegaan van het verlagen van het vloerveld aan het 

Grotekerkplein zal het openen van de begane grondgevel en het plaatsen van de entree- en hotellobby de 

levendigheid en de uitstraling aan het plein ten goede komen. 

 

Wel wordt aandacht gevraagd voor het gevelontwerp van het natuurstenen volume. In de conceptaanvraag hadden 

de kaders een overtuigende plasticiteit middels loggia’s. Hoewel de commissie waardering heeft voor de diepe 

negge van de horizontale kaders, vraagt zij de plasticiteit in de kaders weer terug te brengen. Daarnaast vraagt de 

commissie het natuursteen in kleur af te stemmen op de omliggende wederopbouw bebouwing. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. Zij ziet een aangepast planvoorstel met 

belangstelling tegemoet. Het advies aan het bestuur is voorlopig nog niet positief. 
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6.7  Galileïstraat 15, Delfshaven (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie bedrijfsverzamelgebouw 

Ontwerp:  SuGu Holding (Steurgebouw) 

Dossier:  OMV.19.11.00492 

 

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 aangepaste plan 

De initiatiefnemer presenteert een aangepast planvoorstel voor het fabriekskantoor van de voormalige 

elektriciteitsfabriek. Het betreft een reductie van het aantal ingrepen ten opzichte van het eerder getoonde voorstel. 

Wat voorligt is het vervangen van de gecorrodeerde stalen kozijnen van het fabriekskantoor. Het beoogde 

kozijnprofiel komt in materiaal, afmeting en reliëf overeen met het authentieke kozijnprofiel. De indeling van de 

nieuwe kozijnen is gelijk aan de huidige situatie.  

 

In de Noordoostgevel van het fabriekskantoor worden acht nieuwe gevelopeningen op de begane grond 

voorgesteld. De vormgeving is gebaseerd op de bovenliggende vensters. Bouwsporen doen vermoeden dat hier 

vensters hebben gezeten, dit is echter vooralsnog onduidelijk. Daarnaast wordt er voorgesteld om het trappenhuis 

in de Noordoostgevel te voorzien van een extra toegang. Om een toegang naar de tuin te creëren worden er drie 

dubbele deuren opgenomen in de glazen rondgang. Verder worden in de gevels van de fabriekshallen twee deuren 

toegevoegd en een bandraam verlengd door het bestaande kozijnen te herhalen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

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 

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

- 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.  

- Begane grondgevels 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 

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

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

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

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- 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. 

 

Relevante sneltoetscriteria Kozijn- of gevelwijzigingen 

Algemeen 

- Hoofdindeling blijft gelijk aan het oorspronkelijke ontwerp. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik  

- Detaillering kozijnen is per architectonische eenheid gelijk (individueel pand, gevelwand, blok of ensemble).  

- De maat van de negge en de breedte en de diepte van de kozijnprofielen zijn gelijk aan het oorspronkelijke 

ontwerp 

- Kleur gelijk aan het oorspronkelijke ontwerp. 

- Detaillering en materialen worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

 

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

en de nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de betrokkenheid en de getoonde ambitie bij de planvorming voor de 

voormalige elektriciteitsfabriek. De voormalige elektriciteitsfabriek is een bijzonder complex uit het oeuvre van 

architect A. van der Steur, dat is geselecteerd als toekomstig monument.  

 

Het is positief dat er wordt geïnvesteerd in het pand door de gecorrodeerde kozijnen te vervangen. Wel wordt 

aandacht gevraagd voor de indeling van het kozijn. De archieftekeningen van het fabriekskantoor van de 

voormalige elektriciteitsfabriek laten zien dat de kozijnen gelijk of aan elkaar verwant waren door een consistente 

roedeverdeling. Deze consistente benadering komt wel terug in de voorgestelde kozijnprofilering maar wordt nog 

gemist in de indeling van de kozijnen door niet de oorspronkelijke maar in sommige gevallen de huidige indeling 

aan te houden.  

 

Voor wat betreft nieuwe gevelopeningen in het fabriekskantoor vraagt de commissie de resultaten uit de 

cultuurhistorische verkenning af te wachten, zodat de ingrepen vanuit de context onderbouwd kunnen worden. De 

nieuwe deuren in de rondgang naar de tuin zijn akkoord net als de twee beoogde deuren in de gevels van de 

fabriekshal. Ze zijn voldoende ingepast en ondergeschikt van aard. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De commissie mandateert het 

secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw 

aan de commissie worden voorgelegd. 

 


