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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 1 APRIL 2020 
 

 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering van de Commissie voor Welstand 

en Monumenten op 1 april 2020 via een video-conferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende aanvragen 

omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven, niet te belemmeren. De planindieners en de 

betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd, de agenda van de vergadering van de commissie is 

vooraf volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

 

 

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

 

 

5  PLANNEN 12:05 

 

5.1 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (gemeentelijk monument) (6e commissie bespr.) (15 min) 12:05 

 Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:   HOYT Architecten en Bouwmanagers 

Dossier:   OMV.20.01.00107 

 

5.2  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (2e commissie bespreking) (rijksmonument) (15 min) 12:20 

Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OLO 4554165 (conceptaanvraag) 

 

5.3 Ommoordseweg 1-3/ Terbregseweg 59, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissie bespr.) (15 min) 12:35 

 Omschrijving:  Herontwikkeling bestaand school naar appartementen + nieuwbouw 

Ontwerp:   Kolpa Architecten 

Dossier:   OLO 4888753 (conceptaanvraag) 

 

5.4 ’s Gravenweg 710, Prins Alexander (1e commissie bespreking) (1 min) 12:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 45 woningen 

Ontwerp:   A1-ontwerpgroep architecten B.N.A.  

Dossier:   OMV.20.01.00013  

 

5.5 Kratonkade, Delfshaven (1e commissie bespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Ontwikkeling Lloydpier Blok D 

Ontwerp: WE Architecten, Zones Urbaines Sensibles Public B.V & Paul de Ruiter Architects 

Dossier:   OLO 5047849 (conceptaanvraag) 

 

5.6 Lloydstraat, Delfshaven (1e commissie bespreking) (15 min)  13:15 

 Omschrijving:  Nieuwbouw SAWA - Ontwikkeling Lloypier Blok F 

Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

Dossier:   OLO 5011251 (conceptaanvraag) 

 

5.7 Kratonkade 19, Delfshaven (2e commissie bespreking) (15 min) 13:30 

 Omschrijving:  Babel - nieuwbouw van 23 gezinsappartementen 

Ontwerp:   Laurens Boodt Architect 

Dossier:   OLO 5040145 (conceptaanvraag) 
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5.8  Baan 38 / Centrum (9e commissie bespreking) (15 min) 13:45 

Omschrijving:  Wijziging gevels Cooltoren 

Ontwerp: V8 architects 

Dossier:   verleende omgevingsvergunning OMV.16.12.00317 
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5.1 Burg. Baumannlaan 169-171, Overschie (gemeentelijk monument) (6e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie van RK Baumannkerk 

Ontwerp:  HOYT Architecten en Bouwmanagers 

Dossier:  OMV.20.01.00107 (voorheen conceptaanvraag OLO 3736541) 

 

Toetsingskader 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 

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

 

Omschrijving van het verder uitgewerkte plan 

De architect reageert in zijn presentatie puntsgewijs op het verslag van 18 maart 2020, waar opmerkingen zijn 

gemaakt op de technische uitwerking van de transformatie van de kerk en pastorie aan de Burgemeester 

Baumannlaan. De kerk wordt herbestemd naar wonen en krijgt een dakopbouw op het langschip en extra 

gevelopeningen. In het Westwerk van de kerk komt een horecagelegenheid en in de pastorie op de begane grond 

komt een winkelfunctie met daarboven vier appartementen. De tuin blijft collectief met daarin kleine privétuinen, 

grenzend aan de beganegrondwoningen.  

 

Dakopbouw 

Voor meer samenhang met de kerk wordt het microbetonnen kader van de opbouw in kleur en textuur afgestemd 

op de betonbanden in de gevels van de kerk. Uitgegaan wordt van het beton in de kerk zonder patina. Er zal een 

monster worden gemaakt van het microbeton dat ter nadere beoordeling wordt voorgelegd aan de commissie. 

 

Vensters in siermetselwerk 

De vensters in de Oostgevel zijn in positie afgestemd op het siermetselwerk 

 

Kerk plafond 

Het plafond tussen het Westwerk van de kerk en de te maken dakopbouw zal na de uitvoeringswerkzaamheden 

van de opbouw worden teruggebracht.  

 

Postkasten 

Nog altijd wordt voorgesteld de postkasten op te nemen in de kerkdeuren, maar de wijze waarop is sterk versoberd 

door in de deuren sleuven te frezen en huisnummers te graferen. Het bellentableau komt in het metselwerkpenant 

tussen de kerkdeuren. 

 

Hergebruik van de biechtstoel   

De deuren van de biechtstoel worden hergebruikt als kastdeuren van de installatiekasten van de tuinwoningen. Om 

te voldoen aan de brandveiligheidseisen wordt onderzocht of deze deuren kunnen worden geïmpregneerd.   

 

Kozijnvervanging pastorie 

Vanwege houtrot van het stelkozijn worden de kozijnen vervangen.  Het profiel en de indeling komen overeen met 

de huidige situatie. Het materiaal van het stelkozijn wijzigt. 

 

Horeca en reclame 

Nadat de planvorming voor beide onderdelen gereed is volgt een aparte aanvraag omgevingsvergunning voor 

deze onderdelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw  

Welstandsniveau:  Bijzonder (vanwege de monumentenstatus) 
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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. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de presentatie 

De commissie reageert positief op de planaanpassingen. De herbestemming van de kerk en de pastorie staan in 

goede verhouding tot de monumentwaarden.  

 

De volgende voorwaarden worden aan het advies verbonden: 

- Met betrekking tot de technische uitwerking van de dakopbouw wil de commissie het nadenpatroon van het 

microbetonnen kader nader voorgelegd krijgen;  

- Er dient een monster van het microbeton te worden aangeleverd om de kleur en de textuur in relatie tot de 

kerk te kunnen beoordelen.  

- De commissie mandateert Bureau Monumenten om de wijze van kozijnvervanging van de pastorie vanuit 

monumentoogpunt te begeleiden.  

 

Conclusie  

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg, indien wordt voldaan 

aan de hierboven gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De 

aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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5.2  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (2e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Dakopbouw 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OLO 4554165 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

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

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

 

Omschrijving van het plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 19 februari 2020 presenteert de architect een aangepast 

planvoorstel van de beoogde dakopbouw op het noordelijk dakvlak van de voormalige Amsterdamse Bank – 

Incasso Bank. De dakopbouw is aan de straatgevels verder teruggelegd van de dakrand en de hoogte is 

gereduceerd. Aan de voorzijde is de positie afgestemd op de rooilijn van de naastgelegen dakopbouwen die 

onderdeel zijn van het stedenbouwkundig ensemble langs de Blaak.  

 

De gevelritmiek is gewijzigd en in het kader van samenhang is het motief van de hoofdentree overgenomen in het 

staande rooster van de glazen pui. De dakrand van de dakopbouw is explicieter vormgegeven. De aansluiting van 

de opbouw op de Rotonda is verfijnd en afgestemd op de gevelindeling. Het dak wordt voorzien van groen en 

zonnepanelen. De gevel naar het binnenhof wordt een klimaatgevel van zonnepanelen. Voor wat betreft de 

ruimtelijke relatie tussen het monument en de beoogde dakopbouw wordt aangegeven dat het een doorlopend 

circuit betreft tussen de te maken trap en de lift in de bestaande overhoekse opbouw. 

 

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 

- 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.   

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.  

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de planaanpassingen. Door de gewijzigde positie en de gereduceerde hoogte is 

de opbouw ondergeschikt aan het monument en staat deze beter in verhouding tot de Rotonda. De 

architectonische expressie van de opbouw zelf is verbeterd door de ritmiek in de pui en het motief in het 

tussenpenant. Daarnaast is er een subtiele relatie met het hoofdgebouw door het motief van de hoofdentree terug 

te laten komen in het tussenpenant van de dakopbouw. De commissie is benieuwd naar de technische uitwerking 

in relatie tot de werking van het motief.  

 

Met betrekking tot de achtergevel kan de commissie instemmen met een klimaatgevel, wanneer de gevels die 

zichtbaar zijn vanaf straatniveau een eenheid zullen vormen. De suggestie wordt gedaan de voor- en zijgevel ter 

hoogte van het trappenhuis overhoeks door te zetten.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. 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.  
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5.3  Ommoordseweg 1-3 / Terbregseweg 59, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling bestaand school naar appartementen + nieuwbouw 

Ontwerp:  Kolpa Architecten 

Dossier:  OLO 4888753 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ligging aan Hoofdwegenstructuur en dubbelbestemming cultuurhistorie) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de herbestemming van de voormalige school naar wonen, de 

vervangende nieuwbouw van de bewaarschool en de omgang met de onderwijzerswoning aan de 

Ommoordseweg. Het geheel heeft een dubbelbestemming vanuit cultuurhistorie.  

 

In het voormalige schoolgebouw komen zes woningen. De huidige hoofdentree wordt de ontsluiting naar het 

binnenterrein en vanaf dit terrein krijgt iedere woning een eigen voordeur. Op de eerste verdieping wordt het 

voormalige schoolgebouw aan de achterzijde tot aan de oksel uitgebreid en op de begane grond komen nieuwe 

gevelopeningen. De gevelbekleding van de uitbreiding wordt in keim, stuc of hout. De pui in de voorgevel wordt  

voorzien van een dubbele openslaande deur. De woning na de oksel krijgt een dakkapel en de tussengelegen 

woningen kunnen kiezen voor een dakkapel in het bovendakvlak.  

 

De bewaarschool wordt vervangen door een appartementenblok met 8 appartementen. Het blok is groter dan de 

huidige bewaarschool en komt op de erfgrens te staan. Het past binnen de bebouwingsmogelijkheden uit het 

bestemmingsplan. De massaopbouw is afgeleid van het voormalige schoolgebouw dat bestaat uit een volume met 

een kap en een accent ter plaatse van de hoofdentree. Het materiaalgebruik is er eveneens op gebaseerd. De 

vormgeving is eigentijds.   

 

Het voormalige schoolplein wordt een combinatie van privé tuinen, een collectieve tuin, bergingen en parkeren. Het 

aantal parkeerplaatsen op het binnenterrein is niet toereikend. Voor drie woningen komt in de voortuin parkeren op 

eigen erf.  

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

- 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 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

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

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  
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- 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 kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

Vanuit het behoud van cultuurhistorie is de commissie blij dat er wordt ingezet op het herbestemmen van het 

voormalige schoolgebouw. Het voorstel biedt toekomstwaarde voor het schoolgebouw. Het aan de achterzijde op 

de verdieping uitbreiden van het schoolgebouw is vanuit het nieuwe gebruik mogelijk. De voorgestelde vormgeving 

is passend. De ingrepen aan de gevels zijn voorstelbaar, maar de uitwerking is bepalend. Vanuit het feit dat de kap 

van het schoolgebouw een beeldbepalend bouwdeel is wordt het plaatsen van dakramen in het voordakvlak als 

een verstoring ervaren.  

 

Het slopen van de bewaarschool is voorstelbaar wanneer het volume dat daarvoor in de plaats komt een nieuw 

evenwicht creëert met de school en tevens ondergeschikt blijft aan deze. De commissie is van mening dat dit om 

een andere verhouding van het nieuwe volume vraagt, met een andere gebouwtypologie en wellicht ook een 

andere woningtypologie waarbij de inhoud van het volume gelijk kan blijven. Ook de aansluiting van de gevels op 

het binnenterrein vraagt aandacht. De relatie tussen de verschillende gevels speelt hierbij een rol. Er zou rondom 

het binnenterrein een nieuwe eenheid moeten ontstaan. De achtergevel van de nieuwbouw raakt direct aan de 

openbare ruimte van het parkeerterrein. Deze directe confrontatie vereist een passende inrichting van het 

parkeerterrein.  

 

Het binnenterrein vanuit het nieuwe gebruik herinrichten biedt kansen voor nieuwe kwaliteiten. De commissie is 

van mening dat de mogelijkheden nog niet ten volle zijn benut. Zij vraagt de positie van de bergingen te herzien en 

de tuin van de onderwijzerswoning op vloeiende wijze aan te sluiten. Daarnaast vraagt zij te onderzoeken of het 

parkeren minder ruimte in beslag kan nemen. Wellicht kan het naastgelegen parkeerterrein hierin iets betekenen 

door bijvoorbeeld daar te parkeren of het binnenterrein ook vanaf die zijde te ontsluiten. Het parkeren in de 

voortuin wordt vanuit de collectiviteit van het complex als ongewenst gezien. De haag die de school en de 

onderwijzerswoning omsluit zou bij voorkeur als continu element behouden moeten blijven. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en 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 geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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5.4  ’s Gravenweg 710, Prins Alexander (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 45 woningen 

Ontwerp: A1-ontwerpgroep architecten B.N.A. 

Dossier:  OMV.20.01.00013 

 

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 

Het plan betreft de nieuwbouw van 45 woningen op een kavel achter ’s Gravenweg 710. Het kavel wordt ontsloten 

vanaf de ’s Gravenweg en wordt omsloten door water. Er worden verschillende woningtypes voorgesteld die 

strategisch aan een ruim woonerf zijn geplaatst en in de rooilijn verspringen om maximale diversiteit te bereiken. 

Het gros van de woningen heeft een tuin aan de sloot aan de rand van de locatie. Enkele woningen staan midden 

op het erf. Door het aanleggen van extra water-omlopen staan ook deze woningen aan de achterzijde aan het 

water.  

 

Het plan betreft woningtypes die in de directe omgeving al eerder zijn vergund en gerealiseerd. De woningen zijn 

individueel aan te passen door mee-ontworpen vergunningsvrije opties. De woningen worden voorgesteld in 

gemêleerd-geelbruin en donkerbruin metselwerk, platohout en stuc in de kleuren wit, lichtgrijs en antraciet.  

 

Het parkeren gebeurt voor of naast de woning op eigen terrein en er worden extra parkeerplaatsen voorgesteld 

grenzend aan het erf. Erfafscheidingen worden voorgesteld als groene hagen en iedere woning heeft een houten 

berging in de achtertuin. De reeds aanwezige bomen op het terrein worden waar mogelijk behouden of verplaatst.  

 

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. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- 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. 

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

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

- 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 aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de presentatie 

De commissie constateert dat de stedenbouwkundige structuur en de opzet van het plan niet passend is in de 

omgeving. De commissie merkt op dat het volle programma de oorspronkelijke, in de omgeving nog overal 

herkenbare landschappelijke structuur ontwricht. In de voorgestelde verkaveling is de oorspronkelijke structuur met 

lange lijnen, zoals die in de wijken en buurten ten oosten van de locatie wel is behouden, aangetast en niet meer 

herkenbaar. De hoge dichtheid in combinatie met de voorgestelde verkaveling resulteert in te veel verharding en 

parkeren. De ruimte die overblijft voor de tuinen is in maat, schaal en kwaliteit niet passend bij dit type bebouwing 

en de omgeving.  

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de voorgestelde plaatselijke verbreding van de sloot door vertanding van de oever 

aan de oostzijde van de locatie, het oorspronkelijke landelijke karakter met doorgaande lange lijnen verstoort. Er is 

niet aangegeven hoe wordt omgegaan met de overige oeverranden. Voorkomen moet worden dat de zachte 

groene oevers volledig vervangen worden door beschoeiing of keerwanden. De commissie adviseert de architect 

om in overleg met de betreffende stedenbouwkundige en landschapsontwerpers van de gemeente de planopzet te 

herzien om een bij de omgeving passende ruimtelijke kwaliteit te bereiken met meer rust en eenduidigheid. 

 

De architectonische verschijningvorm, de kleuren en de detaillering worden beoordeeld wanneer er een 

overtuigende landschappelijke inpassing is bereikt.  

 

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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5.5  Kratonkade, Delfshaven (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Ontwikkeling Lloydpier Blok D 

Ontwerp: WE Architecten, Zones Urbaines Sensibles Public B.V. & Paul de Ruiter Architects 

Dossier:  OLO 5047849 (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 nieuwbouw van een gesloten bouwblok. Het blok is opgebouwd uit 

verschillende bouwdelen die gezamenlijk een semipublieke binnentuin omsluiten. De stevige hoeken van het blok 

zijn hoger en dan de tussenliggende delen. Eén hoek van het blok wordt gevormd door het plan ‘Babel’.  

Drie poorten bieden toegang tot de binnentuin vanuit het openbaar gebied. Het binnenterrein kan ’s avonds 

afgesloten worden.  

 

De verschillende bouwdelen hebben elk een eigen vormgeving opgebouwd uit gevelkaders. Er worden veel 

verschillende woningtypes gerealiseerd waaronder ook een rij woningen voor particulier opdrachtgeverschap. 

Flexibiliteit in de woningplattegronden maakt nog meer differentiatie mogelijk. De parkeergarage met deelauto’s 

bevindt zich onder de grond onder de bebouwing. Op de zuidoosthoek aan de Maas is ook een ruimte opgenomen 

voor horeca. Het binnenterrein is ingericht met veel groen en speel- en verblijfsplekken. Een loopbrug verbindt de 

binnentuin met het Maasvenster met uitzicht over de Maas. 

 

De daken worden gebruikt voor wateropvang, energieopwekking, productietuin of verblijfsruimten. Er wordt 

natuurinclusief gebouwd met veel aandacht voor de verschillende soorten voor de biodiversiteit. De hoekblokken 

worden uitgevoerd in baksteen en de specials daartussen in robuuste gevelmaterialen zoals staal en keramische 

steen. Het Maasvensterblok en de poorten naar het binnenterrein worden voorgesteld met een geroest stalen 

gevelbekleding, waar mogelijk gerecycled vanuit de scheepsbouw.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier  

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria  

Relatie met de omgeving 

− Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

− Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

− Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

− Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

− De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

− De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

− De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

− De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

− Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

− In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

− Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 
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− Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

− Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

− Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

− Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

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

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

 

Aanvullende criteria Lloydpier 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur  

− Het totale bouwblok heeft een duidelijke hoofdvorm, waarbij de torens de hoeken aanduiden. 

− Het totale bouwblok is sculpturaal. 

− Sommige delen van het totale bouwblok zijn ruimtevormend, ze vormen samen één hof. 

− Door het verschil in wandhoogte krijgt het plan ruimtelijk diepte. 

− In het gehele plan zit een gelaagdheid. Op grote schaal is het één geheel, op de kleinere schaal blijkt de gevel 

uit verschillende delen te bestaan, met elk zijn eigen verhaal. Zo kent het plan op elke schaal zijn 

bijzonderheden en ritmering. 

− Er is verschil tussen de noord en de zuidzijde van het plan. De gevel aan de zuidzijde is strak waar balkons 

als architectonische element als versiering zijn gebruikt, terwijl de noordgevel meer sculpturaal van karakter is. 

− De plint zorgt voor de continuïteit op maaiveld 

− De plint is levendig.  

− De plint biedt ruimte aan op straat gerichte functies. De plint is 4,5 meter hoog. 

− Incidenteel kan de plint gesloten zijn of opgetild, in langsrichting is minimaal 70% open. Een open gevel 

bestaat uit entrees en ramen van woningen/werkeenheden. Een dichte gevel bestaat uit toegangen van 

parkeren, stalling, entrees van bergingen. 

− Hoge kwaliteit van de entreegebieden. De overgang van privé naar openbaar is aan de kant van de kade 

scherp, bij de hoven kan de overgang veel zachter zijn. 

− De parkeergarages zijn “onzichtbaar” opgenomen in of onder het gebouw. Op het maaiveld is de ingang van 

de garage niet zichtbaar, de hellingbaan zit in het gebouw.  

De eisen t.a.v. de gebouwen op zichzelf 

− De kadegevel is formeel. 

− De kadewand bestaat uit verschillende bouwblokken. 

− De expressie van de kade gevel is zwaar en stoer. 

− De grens van de bouwblokken ligt niet bij de straten. 

− Elk bouwblok is een “parel”. Een “parel” is een bouwblok met een eigen individuele expressie met een 

hoogwaardig architectonische kwaliteit. 

− De totale kadewand is een parelsnoer en vormt op grote schaal een eenheid. 

− De totale gevel heeft een grote variatie in soort, maat en positionering gevelopeningen. 

− De verschillende bouwblokken staan hard tegen elkaar aan. 

− Verwijzing naar de bestaande havenarchitectuurbeelden. 

− Balkons zijn niet toegestaan in de plint, tot 7 meter boven maaiveld 

− De hofgevel is informeel. 

− Het karakter van de gebouwen is aan de hofzijde zacht vriendelijk en open. 

− De totale onderbouw van het hof is continue van karkater. De gevels creëren een samenhang. De onderbouw 

is zo hoog als het laagste bouwdeel.  

− Balkons zijn toegestaan. 

− De kopgevels, bij de straten, zijn doorsnijdingen van het blok. 

− De kopgevels zijn de gevels in de straten. Dit is de derde gevel en het is geen dode of gesloten gevel. 

− Geen verbijzondering van het bouwvolume op de hoeken. 

− Waar een bouwblok boven de laagbouw uitkomt krijgt de zijgevel dezelfde hoge architectonische kwaliteit als 

de kadegevel.  

− Bijzonder kapvormen mogelijk. 
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− Daken worden maximaal benut met bijv. terrassen en patio’s. Elementen die hiervoor nodig zijn moeten in het 

architectonische ontwerp worden opgenomen. 

− Alle daken van de laagbouw zijn onderdeel van het daklandschap. Deze daken hebben  

daarom een groene afwerking, van sedum tot boom. 

− Ook op de daken van de hogere delen wordt –in mindere mate uitgekeken en deze dienen daarom met 

hoogwaardige en duurzame materialen te worden afgewerkt. 

− De plint zorgt voor continuïteit op het maaiveld tussen de verschillende bouwdelen. 

− De kwaliteit van de detaillering van de plint is hoogwaardig. 

− De bouwblokken staan op de grond en is niet een optelling van plint en bovenbouw. 

− De plint is levendig, door zoveel mogelijk voordeuren, herkenbaarheid van individuele woningtoegangen en 

gezamenlijke entrees. 

− De hekken van de hoven hebben een duidelijke samenhang met de gebouwen. 

− Bergingen worden inpandig of geïntegreerd in het ontwerp van het hof. 

− Het ontwerp van het hof heeft dezelfde hoge kwaliteit als de openbare buitenruimte. 

− De hoven zijn luwe ruimten, met een zacht karakter. 

− De ingang parkeergarage is in samenhang met de complete gevel ontworpen. 

− De toegangen van de parkeergarage liggen in het gevelvlak. 

− Alle in/uitritten en noodtrappen zijn opgenomen in de bebouwing. 

− De uitblaas is geïntegreerd in zijn omgeving. 

− De uitblaas is vormgegeven en van hoge architectonische kwaliteit. 

− De stijgpunten zijn geïntegreerd in de bebouwing. 

− Daglicht is gewenst. 

Materiaalgebruik, kleur en detaillering  

− De samenhang tussen de verschillende gebouwdelen ontstaat door het gebruik van baksteen als belangrijkste 

materiaal. 

− De kleuren van de baksteen verschillen per bouwdeel, hiermee verstevigen ze het eigen karkater en identiteit. 

− Het kleuren palet voor de baksteen bestaat uit donker geel, oranje, rood, rood/bruin. 

− De hofgevel is de voering: warme materialisatie. Het hof is het interieur van het blok. 

− Het materiaalgebruik van het maaiveld is tot aan de poort identiek aan de kade. 

 

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

De commissie spreekt haar waardering uit voor het ambitieuze plan. Zij constateert dat het plan op overtuigende 

wijze een dialoog aangaat met de omgeving. De keuze van materialen en kleuren sluit goed aan bij de omgeving 

en de robuustheid van de havenarchitectuur. De commissie geeft aan dat het materiaalgebruik in de gevels niet 

direct aansluit op de welstandscritria, maar dat daar vanwege de hoge kwaliteit van het voorstel en de relatie van 

de materialen met de voormalige havenarchitectuur aan voorbij kan worden gaan. 

 

De commissie ziet de hoge ambitie van het plan graag waargemaakt. Zij vraagt daarbij aandacht voor de zichtbare 

zijgevels van die bouwdelen die grenzen aan het planvoorstel Babel op de hoek van het bouwblok. Deze zijgevels 

vragen om dezelfde hoge architectonische kwaliteit als de kade- en de straatgevels. 

 

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 een zorgvuldige uitwerking en detaillering van het plan.  

  



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 

 
14 

5.6  Lloydstraat, Delfshaven (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw SAWA – Ontwikkeling Lloydpier Blok F 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OLO 5011251 (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 een voorstel voor de nieuwbouw van een woonblok op de Lloydpier. Het driehoekige kavel 

bevindt zich op een scharnierpunt op de pier, te midden van diverse bebouwing waaronder oorspronkelijke 

havenarchitectuur, sculpturale nieuwbouwblokken en het aangrenzende monumentale Kuehne + Nagel gebouw.  

 

Het voorstel betreft een driehoekig bouwblok, met een volumeopbouw bestaande uit een wand richting het 

noordoosten die getrapt afloopt waardoor er terrassen ontstaan. In de wand is een gat opgenomen voor een 

doorzicht vanuit het aangrenzende mediagebouw. De zuidzijde is voorzien van een publieke trap die toegang geeft 

tot het verhoogde binnenhof. Het auto- en fietsparkeren wordt binnen het bouwblok opgelost, met entrees aan de 

noord- en westzijde van het gebouw. De plint krijgt woningen aan de oostzijde en een commerciële ruimte aan de 

westpunt. 

 

Het voorstel is om het gebouw vanuit duurzaamheidsaspecten volledig in hout te maken, met uitzondering van een 

betonnen kern. De zuid en westgevels zijn voorzien van balkons en geïntrigeerde plantenbakken, de gevels 

richting de entreezone van de pier zijn niet inzichtelijk gemaakt in de presentatie. Alle gevels worden bekleed met 

voorvergrijsd hout.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Uitgangspunten van Welstandstoetsing (zie onderstaande reactie van de commissie) 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pag. 21): 

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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat in het ontwerp een grote ambitie wordt uitgesproken, maar dat de stedenbouwkundige 

inpassing op de voormalige havenarm tegelijkertijd ook veel vragen oproept. Voor de commissie is nog niet helder 

of het gebouw voldoende massa heeft om in relatie tot de omliggende bebouwing een icoon op de pier te worden, 

of dat er gekozen zal moeten worden voor een meer bescheiden, besloten woonblok. 

 

Doordat het gebouw vanaf de noordoostzijde nog niet inzichtelijk is gemaakt, is het niet te beoordelen op welke 

wijze het volume zich manifesteert binnen de stedenbouwkundige context, hoe het gebouw op beide hoeken langs 

de Kratonkade de hoek om gaat en of de plinten aansluiten bij de tegenoverliggende plinten. De commissie vraagt 

om dit in een volgende vergadering beter inzichtelijk te maken. 

 

De commissie waardeert de ambitie om een duurzaam en houten gebouw van deze hoogte te creëren. Zij vraagt 

daarbij wel aandacht voor het gebruik van het hout op de schaduwgevels, waar lelijke veroudering en 

groenaanslag zal moeten worden tegengegaan. Ook doet de commissie de suggestie om te onderzoeken of de 
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plint van een steenachtiger materiaal gemaakt kan worden, om een betere aansluiting te vinden bij de 

aangrenzende bebouwing.  

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de locatie is gelegen in een gebied waarvoor een welstandparagraaf is 

vastgesteld met specifieke welstandscriteria voor het voormalige havengebied. Door de bijzondere ligging op het 

scharnierpunt op de pier en de keuze om vanwege duurzaamheidsaspecten een houten gebouw te maken, zijn de 

geldende welstandscriteria uit de welstandsparagraaf niet toereikend om het plan te kunnen beoordelen. Om die 

reden zal de commissie bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning het bestuur voorstellen om de 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  
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5.7  Kratonkade 19, Delfshaven (2e commissie bespreking)    

 

Omschrijving:  Babel - nieuwbouw van 23 gezinsappartementen 

Ontwerp:  Laurens Boodt Architect 

Dossier:  OLO 5040145 (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, in vervolg op het welstandsoverleg van 10 januari 2018. In de nadere 

uitwerking van het plan zijn een aantal aspecten van het ontwerp aangepast: 

 

Het bouwblok is aan beide zijden in de rooilijn komen te liggen en sluit direct aan op aangrenzende panden. De 

entree is vereenvoudigd en aan de kadegevel gesitueerd. De entree wordt gemarkeerd door een bovenliggend 

balkon met een naamaanduiding van het gebouw op de balustrade van het balkon. 

 

De trappen zijn als los element aan de gevel voorgesteld in plaats van dat deze worden opgenomen in het 

bouwvolume. De gevelindeling is gewijzigd met andere raamopeningen, en de kleur van het metselwerk is lichter 

geworden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier (2005) 

Nieuwbouw 

Relatie met de omgeving 

− Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

− Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

− Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

− Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

− De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

− De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

− De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

− Hoogbouw aan de rivier dient aan te sluiten bij de grote schaal daarvan en van die van de stad als geheel en 

tegelijkertijd bij de (vaak kleinere) schaal van de plek zelf. 

− De plint met publieksruimtes is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

− Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

− In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

− Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 

− Winkelpuien zodanig vormgeven en materialiseren dat er een samenhang is of blijft tussen plint/winkelpui en 

de verdieping(en) erboven. 

− Luifels en reclame integreren binnen de structuur, maat en schaal van het pand als geheel; nooit boven de 

borstwering van de eerste verdieping. 

− Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 
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− Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

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

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruit gaan. 

 

Relevante aanvullende criteria Lloydpier 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur  

− Het totale bouwblok heeft een duidelijke hoofdvorm, waarbij de torens de hoeken aanduiden. 

− Het totale bouwblok is sculpturaal. 

− Sommige delen van het totale bouwblok zijn ruimtevormend, ze vormen samen één hof. 

− Door het verschil in wandhoogte krijgt het plan ruimtelijk diepte. 

− In het gehele plan zit een gelaagdheid. Op grote schaal is het één geheel, op de kleinere schaal blijkt de gevel 

uit verschillende delen te bestaan, met elk zijn eigen verhaal. Zo kent het plan op elke schaal zijn 

bijzonderheden en ritmering. 

Parkeergarages 

− De parkeergarages zijn “onzichtbaar” opgenomen in of onder het gebouw. Op het maaiveld is de ingang van 

de garage niet zichtbaar, de hellingbaan zit in het gebouw.  

De eisen t.a.v. de gebouwen op zichzelf 

Hofgevel 

− De hofgevel is informeel. 

− Het karakter van de gebouwen is zacht vriendelijk en open. 

− De totale onderbouw van het hof is continue van karkater. De gevels creëren een samenhang. De onderbouw 

is zo hoog als het laagste bouwdeel.  

− Balkons zijn toegestaan. 

Kopgevels 

− De kopgevels, bij de straten, zijn doorsnijdingen van het blok. 

− De kopgevels zijn de gevels in de straten. Dit is de derde gevel en het is geen dode of gesloten gevel. 

− Geen verbijzondering van het bouwvolume op de hoeken. 

− Waar een bouwblok boven de laagbouw uitkomt krijgt de zijgevel dezelfde hoge architectonische kwaliteit als 

de kadegevel.  

Daken 

− Bijzonder kapvormen mogelijk. 

− Daken worden maximaal benut met bijv. terrassen en patio’s. Elementen die hiervoor nodig zijn moeten in het 

architectonische ontwerp worden opgenomen. 

− Alle daken van de laagbouw zijn onderdeel van het daklandschap. Deze daken hebben daarom een groene 

afwerking, van sedum tot boom. 

− Ook op de daken van de hogere delen wordt in mindere mate uitgekeken en deze dienen daarom met 

hoogwaardige en duurzame materialen te worden afgewerkt. 

Plint 

− De plint zorgt voor continuïteit op het maaiveld tussen de verschillende bouwdelen. 

− De kwaliteit van de detaillering van de plint is hoogwaardig. 

− De bouwblokken staan op de grond en is niet een optelling van plint en bovenbouw. 

− De plint is levendig, door zoveel mogelijk voordeuren, herkenbaarheid van individuele woningtoegangen en 

gezamenlijke entrees. 

Hoven 

− De hekken van de hoven hebben een duidelijke samenhang met de gebouwen. 

− Bergingen worden inpandig of geïntegreerd in het ontwerp van het hof. 

− Het ontwerp van het hof heeft dezelfde hoge kwaliteit als de openbare buitenruimte. 

− De hoven zijn luwe ruimten, met een zacht karakter. 

Parkeergarages 

− De ingang is in samenhang met de complete gevel ontworpen. 

− De toegangen liggen in het gevelvlak. 

− Alle in/uitritten en noodtrappen zijn opgenomen in de bebouwing. 

− De uitblaas is geïntegreerd in zijn omgeving. 
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− De uitblaas is vormgegeven en van hoge architectonische kwaliteit. 

− De stijgpunten zijn geïntegreerd in de bebouwing. 

− Daglicht is gewenst. 

Materiaalgebruik, kleur en detaillering  

Kadegevel 

− De samenhang tussen de verschillende gebouwdelen ontstaat door het gebruik van baksteen als belangrijkste 

materiaal. 

− De kleuren van de baksteen verschillen per bouwdeel, hiermee verstevigen ze het eigen karkater en identiteit. 

− Het kleuren palet voor de baksteen bestaat uit donker geel, oranje, rood, rood/bruin. 

Hofgevel 

− De hofgevel is de voering: warme materialisatie. Het hof is het interieur van het blok. 

Buitenruimte 

− Het materiaalgebruik van het maaiveld is tot aan de poort identiek aan de kade. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat er enerzijds goed is gereageerd op de opmerkingen uit het eerdere verslag, maar dat 

er ook een aantal versoberingen zijn aangebracht in de verschijningsvorm van het gebouw. Doordat de trappen 

niet meer in het volume zelf zijn opgenomen is het bijzondere gebouwconcept minder consequent doorgewerkt en 

ontstaat er een eenvoudigere stapeling van bouwvolumes met een zichtbare stalen trap aan de buitenzijde. 

Ondanks de minder sculpturale vormgeving kan de commissie op hoofdlijnen instemmen met het voorliggende 

plan.  

 

De commissie heeft een aantal opmerkingen, die zij graag ziet verwerkt in de nadere uitwerking van het plan: 

- Het balkon op lage hoogte is strijdig met de welstandscriteria en is niet in lijn met de gevels van de overige 

bebouwing en planvoorstellen aan de Kratonkade. Gevraagd wordt om de buitenruimtes hier binnen het 

bouwvolume op te lossen. 

- Hoewel de entree in vormgeving beter is ingepast binnen de architectuur van het gebouw is deze 

onvoldoende zichtbaar in de gevel. 

- De commissie kan niet instemmen met de hagen aan de oostzijde van het gebouw en vraagt de architect om 

deze rand robuuster vorm te geven.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van een passende 

en zorgvuldige detaillering. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
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5.8  Baan 38, Centrum (8e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging gevels Cooltoren 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  gewijzigd bouwplan OMV.16.12.00317 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling en de interne bespreking van het plan terug uit de 

commissie, en presenteert het voorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de 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 architect presenteert een aantal wijzigingen op het vergunde plan voor de Cooltoren: 

 

1. De balkons aan de middenkroon worden voorgesteld met een balustrade van prefabbeton in plaats van 

polyesterbeton, in kleur en textuur gelijk aan de overige balkons en gevelelementen. 

2. Door de winddruk wordt er op de hoeken van de toren een kozijnstijl voorgesteld. 

3. In de bovenlichten van de plinten aan de voor- en zijgevel worden op diverse plaatsen roosters in plaats van 

glas toegevoegd. Aan de voorgevel worden deze afgestemd op de parcellering in de gevel. 

4. De dakopbouw is in vorm vereenvoudigd, inclusief de vorm het dak van de opbouw. 

5. Aan de noordgevel is er in de plint meer glas voorgesteld, in plaats van roosters. 

6. Bij de woningen in de onderbouw zijn vanwege constructieve redenen borstweringen in het kozijn opgenomen. 

7. In het centrale deel van de toren komen op de noord- en zuidgevel de luiken te vervallen, waardoor er meer 

glas kan worden toegepast. 

8. De garagedeuren in de oostgevel worden afgewerkt met hout, in de houtsoort die vaker voorkomt in deze 

gevel. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

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.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de aanpassingen op het vergunde plan, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de wijzigingen aan de toren en de onderbouw minimaal van aard zijn en de eerder 

getoonde verschijningsvorm van het gebouw voldoende intact laten. De wijzigingen als gevolg van de nadere 

technische uitwerking van het plan zijn op doordachte wijze doorgevoerd in het ontwerp. Op de voorgestelde 

wijzigingen wordt positief geadviseerd. De eerdere besproken voorwaarde in het positieve welstandsadvies blijft 

van kracht: 

 

- De commissie stelt als voorwaarde dat voorafgaand aan de gevelproductie een mock-up ter nadere 

beoordeling wordt getoond. Dit ter controle voor de commissie of de te realiseren gevel in de gedetailleerde 

technische uitwerking overeenstemt met de getoonde beelden waarop zij haar positieve advies baseert. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien wordt voldaan aan de 

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 


