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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 27 MEI 2020 
 

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

en Monumenten op 27 mei 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 

 

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 11:40 

 

3.1  Groene Hilledijk 315, Charlois (3e commissie bespreking) (15 min) 11:40  

Omschrijving: Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carrégebouw naar woningen 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

 Dossier:   OLO 5176991 (conceptaanvraag) 

 

3.2  Groene Hilledijk 315, Charlois (4e commissie bespreking) (15 min) 11:55  

Omschrijving: Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Poortgebouw 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

 Dossier:   OMV.20.04.00426 

 

3.3 Wiekstraat, Noord (1e commissie bespreking) (15 min) 12:10 

 Omschrijving:  Herontwikkeling blok 1 Wiekstraat 

 Ontwerp:   VSAP Architects & Planners 

Dossier:   OLO 5179277 (conceptaanvraag)  

 

3.4  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (4e commissie bespreking) (15 min) 12:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Weenapoint, De Modernist 

 Ontwerp:   MVRDV 

 Dossier:   OMV.19.12.00392 

 

3.5  Mathenesserlaan 399, Delfshaven (1e commissie bespreking) (15 min) 12:40 

Omschrijving: Optopping 

 Ontwerp:   NDO Bouwkunde 

 Dossier:   OMV.20.04.00348 

 

3.6  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (1e commissie bespreking) (15 min) 12:55 

 Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

 Ontwerp:   Architectenbureau Rutten van der Weijden 

Dossier:   OLO 5140383 (conceptaanvraag) 

 

3.7 Nabij Metroplein 37, Charlois (2e commissie bespreking) (15 min) 13:10 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw busbaan Zuidplein 

 Ontwerp:   Kraaijvanger B.V. 

 Dossier:   OMV.20.03.00420  



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 

 

2 

3.1  Groene Hilledijk 315, Charlois (3e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Carrégebouw naar woningen 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OLO 5176991 (conceptaanvraag) (voorheen conceptaanvraag OLO 3027149) 

 

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 licht de ontwerpwijzigingen ter optimalisatie van de planvorming voor het Carrégebouw van het 

Zuiderziekenhuis complex per onderdeel toe. In de Noordvleugel van het Carré-gebouw wordt de beoogde 

aaneengesloten galerij van buitenruimtes vervangen door een twee meter diepe serre ter hoogte van het souterrain 

en de begane grond. De serre ligt terug ten opzichte van de bestaande erkers. De architectuurtaal van de serre is 

verwant aan de twee te maken langgerekte dakkapellen. Beide bestaan uit glas en metaal. De balkons in de 

Noordgevel worden verbreed en in een regelmatig ritme verdeeld over de gevel. De bestaande zonwering wordt 

als type aangehouden. 

 

In het interieur worden de noordelijke trappenhuizen niet langer gereconstrueerd. De ruimte wordt in het huidige 

voorstel toegekend aan de woningen. De erkers die in de gevel de trappenhuizen markeren blijven in hun ranke 

vorm behouden door de thermische schil van de woning naar binnen te halen. De trappenhuizen op de derde 

verdieping worden gebruikt voor de ontsluiting van de woningen in de kap, zodat de eerder getekende galerij kan 

komen te vervalen en de voormalige luchtruimte van het ziekenhuis kan worden gebruikt als buitenruimte. De 

tegenoverliggende woningen in de kap krijgen een dakterras middels een uitsnede in het dak. In de koepel komen 

twee kapelwoningen waarbij in de indeling rekening wordt gehouden met het ervaarbaar houden van de 

ruimtelijkheid van de koepel. De te maken loopbruggen in het binnenhof hebben een nieuwe positie gekregen en 

de balustrade wordt gewijzigd naar een spijlenhekwerk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

  

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- 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. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

- 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 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. 

- 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 waardeert de zorgvuldige aanpak en begrijpt de interventies vanuit het nieuwe gebruik. Zij doet de 

oproep deze interventies in materiaal en detail in één architectuurtaal uit te werken, zodat ze als nieuwe tijdslaag 

afleesbaar zijn. De vormgeving dient echter wel ondergeschikt te zijn aan de uitstraling van het gebouw. Daarnaast 

dienen de interventies op de grotere schaal enige robuustheid in zich te hebben overeenkomstig het gebouw zelf 

en tegelijk in detail verfijnd te zijn.  

 

Voor wat betreft de te maken buitenruimte in het dak merkt de commissie op dat deze in vormgeving zich net te 

veel loszingt van het dak. De commissie vraagt de buitenruimte duidelijk onderdeel te laten zijn van het dak en niet 

zozeer aan te laten sluiten bij de vormgeving van de hekwerken in het inpandige hof. De commissie is niet positief 

over de balkons tussen de erkers in de noordgevel, deze verstoren de zorgvuldige compositie van de noordgevel.  

  

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet deze punten graag verwerkt in 

het definitieve plan. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik 

en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien.  
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3.2  Groene Hilledijk 315, Charlois (4e commissie bespreking) (15 min) 

 

Omschrijving:  Zuiderziekenhuis: herontwikkeling Poortgebouw 

Ontwerp:  Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OMV.20.04.00426 (voorheen conceptaanvraag OLO 3882823) 

 

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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt plan voor het Poortgebouw van het Zuiderziekenhuiscomplex dat 

een paar planwijzigingen met zich heeft meegebracht. De belangrijkste wijziging is de collegezaal die van plek is 

veranderd om overmatige sloop te voorkomen. Daarmee is de invulling op de koppen van de eerste verdieping 

gelijk aan elkaar geworden. In de kelder en op de begane grond is de indeling van de oostelijke vleugel 

geoptimaliseerd in relatie tot de bestaande structuur. Daarnaast is algemeen de insteek beeldbepalende 

interieurrelicten waar mogelijk te behouden of her te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het behoud van relicten in 

het ketelhuis en de afscheiding van de mediatheek middels het hergebruiken van glazen deuren. De 

techniekruimte is verplaatst naar het tussenlid bij de te maken gymzaal en de bestaande westelijke vleugel. De 

benodigde ventilatie bepaald meteen de vormgeving van het tussenlid.  

 

Ter plaatse van de beoogde hoofdentree in de voormalige doorgang is de pui voorzien van een frid om vogels te 

beschermen tegen aanvliegen. Daarnaast wordt er een hekwerk van staanders met enkel een bovenregel aan de 

binnenzijde van de pui geplaatst. Een ambulance wordt omgebouwd tot balie ter referentie aan de voormalige 

functie en het afleesbaar houden van doorgang. Aan de hofzijde is ter plaatse van de voormalige doorgang door 

het nieuwe gebruik het vloerpeil gewijzigd en daarmee de vormgeving van de gevel. Het voorstel is om de 

natuurstenen omlijsting bij de pui ook aan de onderzijde door te zetten. Tevens wordt een grasperk vóór de pui 

aangebracht.  

 

Het metselwerk van de gymzaal zal gelijk zijn aan het te gebruiken metselwerk bij de aan te helen bouwsporen in 

de bestaande bebouwing en de steenkleur van de plint is afgeleid van het donkere metselwerk in de penanten van 

de vensters in de oostelijke vleugel. Daarnaast is in een visualisatie een impressie gegeven van het metalen 

hekwerk waar op termijn een wilde wingerd tegenaan zal groeien. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige 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.  
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- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

- 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. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de inpassing van het nieuwe programma in het bestaande Poortgebouw van het 

Zuiderziekenhuiscomplex. Zij heeft in een eerdere reactie al meegegeven dat de positie van de te maken gymzaal 

overtuigend is. Samen met de huidige toelichting op het materiaal- en kleurgebruik is de commissie van mening dat 

de gymzaal voldoende een architectonisch geheel vormt met het bestaande Poortgebouw. Wel ziet zij graag de 

beeldbepalende materialen, waaronder het metselwerk ter beoordeling bemonsterd worden.   

 

De openheid van de poort en de leesbaarheid van de functie is overtuigend. Dee aanvrager wordt wel verzocht 

ervoor te zorgen dat deze ruimte open blijft. Het frid op het glas en een bescheiden hekwerk aan de binnenzijde 

zijn aanvaardbaar. Wel wordt opgemerkt dat het ontstane hoogteverschil aan de hofzijde tussen de voormalige 

doorgang en het binnenterrein ervoor zorgt dat de voormalige functie minder leesbaar is. De commissie vraagt een 

architectonische oplossing die ook al is er een hoogteverschil het beeld van een vroegere doorgang kan 

ondersteunen. Met betrekking tot het groene perk geeft de commissie aan dat deze het beeld van een vroegere 

doorgang tegenwerkt en daardoor niet passend is.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De commissie stelt voor dat het 

aangepaste planvoorstel samen met de bemonstering van het metselwerk door het secretariaat wordt voorgelegd 

aan de commissie. Het advies aan het bestuur is vooralsnog negatief. 
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3.3 Wiekstraat, Noord (1e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Herontwikkeling blok 1 Wiekstraat 

Ontwerp:  VSAP Architects & Planners 

Dossier:  OLO 5179277 (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 sloop-nieuwbouw van een reeks panden binnen het gesloten 

bouwblok. De architect toont hierbij een analyse van de kenmerken van de oorspronkelijke bebouwing. De invulling 

bestaat uit een reeks van 22 eengezinswoningen. De bergingen worden aan de koppen van de rij opgelost, met 

een gemetselde muur aan de straatzijde. 

 

Gekozen is om de rij op te delen in een aantal ensembles, die per ensemble een licht verspringende 

voorgevelhoogte krijgen. Elk ensemble heeft een eigen gevelindeling, met verticale vensters en een eigen kleur en 

metselverband van het metselwerk. Daarnaast krijgt één woning een glazen erker en worden bij een ensemble 

bloemkozijnen toegepast. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

- 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.). 

- 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. 

- 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). 
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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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat een passende invulling binnen het bestaande bouwblok in de 19e-eeuwse wijk nog 

niet is gevonden. De eenheid die kenmerkend is voor de bestaande straatwanden wordt te veel verstoord door een 

grote variatie in de verschijningsvorm van de gekozen bouweenheden. Hoewel de oorspronkelijke bebouwing in de 

wijk per eenheid verschillen kent, zijn deze opgebouwd uit vergelijkbare bouwstenen en verbijzonderingen. De vijf 

bouweenheden in het ontwerp missen een grondtoon die de straatwand samenbindt. De commissie vraagt om in 

het ontwerp van de gevelwand juist de eenvoud, rust en samenhang op te zoeken als basis voor variatie, in plaats 

van de verschillen tussen de eenheden als hoofdthema te gebruiken. 

 

De voorgevels missen een duidelijke driedeling en symmetrische indeling die kenmerkend zijn voor de wijk, 

doordat er geen duidelijke beëindiging van de plint en het dak is gecreëerd. Ook hebben de kleuren van het 

metselwerk, het keimwerk en de kozijnen geen relatie met de kenmerkende roodbruine metselwerk kleuren en de 

witte kozijnen, gevelbanden en lijsten binnen de wijk. 

 

De commissie vraagt de architect om meer inzicht te geven in de toekomstige ontwikkelingen van het bouwblok, in 

relatie tot de positionering van de bergingen. De dichte, verlaagde gevels ter plaatse van de bergingen vormen nu 

een laag langgerekt gesloten gevelvlak, wat niet passend is in de stedenbouwkundige structuur van gesloten 

bouwblokken. Tevens wordt gevraagd om ook de plattegrond van de beganegrond inzichtelijk te maken, zodat de 

relatie van de plint met de straat kan worden besproken. 

 

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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3.4  Nabij Kruisplein 25a, Centrum (4e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw Weenapoint, De Modernist 

Ontwerp:  MVRDV 

Dossier:  OMV.19.12.00392 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan voor het bouwplan De Modernist, naar aanleiding van de 

welstandsreactie van 15 april 2020 en een tussentijds overleg met de supervisor van het gebied. In het voorstel is 

de verschijningsvorm van het zwevende volume gewijzigd, waarbij een aantal varianten worden getoond. 

 

De architect geeft aan dat een bepaald percentage van de glazen gevel dicht dient te zijn om installatietechnische 

redenen. Gekozen is om de banden met geëmailleerd glas als grid-patroon in te zetten bij de grote glasvlakken in 

het kader. Ter plaatse van de vides achter de gevel worden dubbelgrote glazen vlakken toegepast. De architect 

geeft aan dat er door het gebruik van extra vinnen een indeling kan ontstaan waarbij de horizontale en verticale 

banden van geëmailleerd glas eenzelfde breedte kunnen krijgen.  

 

Voor het kader rondom de glasvlakken is gekozen voor een glanzende afwerking. De naden worden zo klein 

mogelijk gehouden, met uitzondering van de hoeken waar deze breder worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Ontwikkelingsgebied – Welstandsparagraaf Rotterdam Central District) 

 

Relevante criteria 

Geometrie 

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

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

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

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

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

wordt van grote waarde geacht. 

Materialisering, detaillering 

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

vervangbaar. 

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

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

Plint 

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

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

plint draagt bij aan de levendigheid op straat.  

- In de plint mogen maximaal twee verdiepingen worden ingepast. 

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

geheel. 

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

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

tot) parkeergarages en dergelijke worden in zij- en achtergevels geplaatst. 

- Met uitzondering van deze niet-transparante delen, moet de plintgevel voor minimaal 80% worden uitgevoerd in 

doorzichtglas (= glas met een lage reflectiefactor). 

- De plint wordt over de maximale diepte gebruikt voor publiek toegankelijke of van buitenaf zichtbare functies. 
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-    Afschermen van de gevel is niet toegestaan. 

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

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

aan te kunnen. 

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

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

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

beveiliging, is verplicht. 

Bovenbouw 

Criteria voor een levendige gevel 

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

nieuwe details en/of textuur zichtbaar worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gesloten delen geldt dat reflectie kan bijdragen aan levendigheid. 

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

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

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

gebouw en de verlichting in het gebouw hierin bepalend.  

Top 

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

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

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

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

- Het principe van ingetogen geometrie wordt gerespecteerd. 

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

silhouet en uitstraling van gebouw en skyline niet nadelig beïnvloeden. 

Luifels 

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

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

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

Daken 

-   De daken krijgen dezelfde hoogstaande kwaliteit als de gevels. 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning en de beelden uit de 

presentatie 

De commissie geeft aan dat het ontwerp van de invulling binnen de kaders een overtuigend beeld oplevert. Ook 

het doorbreken van het patroon ter plaatse van de vides is passend binnen het gevelconcept. De keuze voor 

verdikte kliklijsten op de puien zal voor meer plasticiteit zorgen wat de invulling van de kaders ten goede zal 

komen. Daarnaast heeft de keuze voor het toepassen van de vinnen de voorkeur doordat de verticale en 

horizontale banden daarmee eenzelfde afmeting kunnen krijgen wat beter aansluit bij de keuze van een grid-

patroon. 
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De uitwerking van de grote kaders met smallere naden tussen de gevelplaten is een passende keuze. De 

getoonde bredere naden ter plaatse van de knopen ondergraaft echter het robuuste beeld van de kaders. De 

commissie herhaalt daarom de oproep de kaders als een sterk sprekend reliëf met zeggingskracht vorm te geven. 

 

De commissie geeft aan dat zij vanwege de omvang en de bijzondere ligging van het gebouw graag mock-ups ziet 

ter nadere beoordeling, waarin de definitieve uitwerkingen van de gevels van de vier verschillende bouwvolumes 

inclusief de vertandingen inzichtelijk worden gemaakt. De commissie vraagt de architect om hier een voorstel voor 

te doen.  

 

Conclusie 

De commissie reageert positief op het aangepaste ontwerp van het zwevende volume. Zij ziet graag de definitieve 

set tekeningen en het voorstel voor de mock-ups tegemoet. Wanneer de set tekeningen een consequente 

uitwerking conform de getoonde beelden betreft zal de commissie positief adviseren aan het bestuur, met daarin 

de voorwaarde dat de mock-ups voor de start van de gevelproductie aan de commissie worden getoond.   
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3.5  Mathenesserlaan 399, Delfshaven (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Optopping 

Ontwerp:  NDO Bouwkunde 

Dossier:  OMV.20.04.00348 

 

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 een opbouw op één van de panden binnen een vierlaagse straatwand. 

Het pand bevindt zich aan de Mathenesserlaan wat is onderdeel van het beschermd stadsgezicht. Het voorstel 

bestaat uit een kap met rode dakpannen, die terugligt ten opzichte van de voorgevel. Aan de voorzijde en zijkanten 

worden dakkapellen voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel – Mathenesserlaan) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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.  

- 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 uit de presentatie en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het toepassen van een kap op het vierlaagse gebouw in principe denkbaar is. De 

commissie vraagt wel om beter inzichtelijk te maken wat de impact van de toevoeging zal zijn vanaf straatniveau. 

Daarnaast wordt aangegeven dat de rode dakpannen aansluiten bij de kleur van de daken in de zijstraat van de 

laan, terwijl de schuine daken op de Mathenesserlaan juist overwegend donkergrijze pannen kennen. Ten slotte 

vraagt de commissie aandacht voor de detaillering van de dakkapellen, die in verschijningsvorm zullen moeten 

aansluiten bij de karakteristieken van het bestaande pand. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning in hoofdopzet niet strijdig is met de criteria, maar nog 

verder uitgewerkt en onderbouwd dient te worden. 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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3.6  Prins Hendrikkade 12, Feijenoord (1e commissie bespreking)  

 

Omschrijving:  Transformatie kantoor naar woningen (Noordereiland) 

Ontwerp:  Architectenbureau Rutten van der Weijden 

Dossier:  OLO 5140383 (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 transformatie van een kantoorgebouw. Het pand is oorspronkelijk 

gebouwd in 1893 als koffiepellerij en later omgebouwd tot vriesveem. In 1968 is het pand nogmaals verbouwd tot 

modern kantoorpand, met grote stalen kozijnen in betonnen kaders en gestucte gevels. 

 

In het plan wordt voorgesteld om binnen de bestaande gebouwstructuur en gevelindeling woningen te ontwikkelen. 

De terugliggende vijfde laag wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe getrapte tweelaagse optopping. De 

stalen kozijnen worden vervangen door slanke aluminium puien. Op de eerste vier verdiepingen worden franse 

balkons gecreëerd door de bestaande gevelopeningen te vergroten. Op de begane grond aan de Prins 

Hendrikkade wordt een nieuwe gevelindeling gemaakt met verticale openingen tot op vloerniveau. 

 

Alle woningen worden ontsloten via een rondgang om een cour aan de binnenzijde van het blok te bereiken via 

een hoofdentree aan de Prins Hendrikkade. De woningen die uitkijken op de tuinen van de woningbouw aan de De 

Ruyterstraat worden voorzien van een loggia. Deze gevel wordt gestuct. De afwerking en kleurstelling van de 

gevels van de ‘onderbouw’ aan de Prins Hendrikkade, Marinestraat en Olivier van Noortstraat blijven gelijk aan de 

bestaande afwerking in grijs en wit stucwerk. 

 

De optopping heeft op de vijfde laag een licht terugspringende gevel met in een regelmatig patroon licht 

uitstekende erkerelementen. De zesde laag ligt nog verder terug ten opzichte van de rooilijn, en heeft op het dak 

van de vijfde laag een rondgaande balkonstrook. De afwerking van de gevel van de optopping is nog niet verder 

uitgewerkt, er wordt gedacht aan aluminium gevelbekleding of stuc.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Noordereiland) 

 

Relevante criteria  

(deelgebied Noordereiland ten oosten van de Brugweg)  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven voegen zich in de heldere en strakke gevelwanden van Maaskade en Prins Hendrikkade.  

- 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.  

- 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 bij het karakter van de straat en geeft (in proportie) uitdrukking aan het 

belang van de begane grondverdieping. 

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 uitstraling van het 

beschermde stadsgezicht. 

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de locatie binnen het beschermd stadsgezicht bijzonder en complex is. De omgeving 

kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bouwstijlen van wederopbouw-, jaren tachtig- en jaren 

negentigarchitectuur. Ook de aangrenzende kade en straten zijn zeer verschillend in karakter en profiel.  

 

Het te transformeren gebouw is één van de twee resterende bouwblokken in de oorspronkelijke 

stedenbouwkundige structuur van dit deel van het eiland. Op deze unieke en historisch waardevolle locatie aan het 

water is het extra belangrijk een hogere kwaliteit te bereiken. De transformatie biedt de kans de aangrenzende 

straten een kwaliteitsimpuls te geven en daarmee een bijdrage te leveren aan het verlevendigen van dit deel van 

Noordereiland. 

 

De commissie realiseert zich dat het oostelijke deel van het eiland een ander karakter heeft dan het meer 

historische westelijke deel. Daarom is zij van mening dat niet alle te beschermen waarden vanuit het beschermd 

stadsgezicht hier van toepassing zijn. De commissie merkt echter wel op dat het plan op verschillende punten niet 

past binnen de gebiedscriteria voor dit oostelijke deel:  

 

- De dakopbouw met de erkers en balkonomloop is onvoldoende in samenhang met de architectonische 

eenheid ontworpen. 

- Het gevelontwerp is niet consequent en de indeling en plasticiteit zijn onvoldoende afgestemd op de 

omliggende bebouwing en het karakter van het beschermd stadsgezicht. 

- De begane grondverdieping van het woongebouw draagt onvoldoende bij aan het karakter van de straat en 

geeft onvoldoende uitdrukking aan het belang van de begane grondverdieping. De commissie doet de 

suggestie op de begane grond de entrees van de woningen aan de straat te situeren. 

- De materialen en kleuren zijn onvoldoende in overeenstemming met de omgeving en de uitstraling van het 

beschermde stadsgezicht. Er is te veel contrast.  

- De begane grondgevel aan de kade- en straatzijde en met name rond de entree is onvoldoende uitnodigend, 

en te weinig expressief in materiaalgebruik en detaillering. 

- Het dak dient dezelfde kwaliteit als de gevel te krijgen en te worden ingericht als groene daken (of op andere 

wijze aantrekkelijk vormgegeven).  

 

De commissie vraagt de aanvrager het ambitieniveau te verhogen en het plan een kwalitatieve bijdrage te laten 

leveren aan de omgeving. Om het ontwerp te laten passen in de criteria en het karakter van het beschermd 

stadsgezicht vraagt de commissie om een aangepaste benadering waarbij onderstaande vragen leidinggevend 

kunnen zijn: 
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1. Hoe past het plan, de vormgeving van de gevels en de expressieve optopping binnen het beschermd 

stadsgezicht? Hoe verhoudt het zich tot de context? Hoe landt het gebouw in de straat? 

2. Hoe kan het plan een bijdrage leveren aan de omgeving en deze verbeteren en verlevendigen? Sluit het 

nieuwe programma op de juiste wijze aan op de straat en kade?  

3. Biedt het nieuwe programma ook ruimte voor gemeenschappelijke ruimtes, dakterrassen, sociale ontmoeting?  

 

De commissie doet tenslotte de suggestie om een grondige analyse van het bestaande en oorspronkelijke gebouw 

te maken, en de geschiedenis afleesbaar in de architectonische gelaagdheid van het gebouw te maken. De nog 

aanwezige restanten van het oorspronkelijke gebouw kunnen waardevol zijn en handvatten bieden voor het 

aangepaste ontwerp. 

 

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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3.7  Nabij Metroplein 37, Charlois (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw busbaan Zuidplein 

Ontwerp:  Kraaijvanger B.V. 

Dossier:  OMV.20.03.00420 

 

Toetsingskader 

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast plan, voor de sloop en nieuwbouw van een deel van de busbaan Zuidplein, 

naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 22 april 2020.  Uit extra onderzoek is 

gebleken dat het bouwtechnisch onmogelijk is om de constructie van de betonnen busbaan, zoals in het 

oorspronkelijke ontwerp, ter plekke te storten. Een stapeling van de prefab elementen is daardoor onvermijdelijk. 

De console kan dus niet in het dek worden opgenomen en zal zichtbaar blijven.  

 

De oorspronkelijke busbaan bestaat uit drie delen. De samenhang tussen deze onderdelen wordt voorgesteld door 

op het nieuwe deel dezelfde hekwerken toe te passen en daarbij het maatsysteem van de betonnen 

randelementen met elementen van een meter over te nemen. 

 

Het beeld van de onderzijde van de busbaan is in beeld gebracht met extra impressies en tekeningen. Er wordt 

toegelicht dat de oorspronkelijke delen van de busbaan aan de onderzijde niet eenduidig zijn vormgegeven maar 

juist consequent de belijning van de benodigde constructie volgen.  

 

Aan de onderzijde van de bocht in het nieuwe deel van de busbaan zal een andere naadverdeling zichtbaar zijn 

dan onder de rechte brugdekdelen. De bocht wordt uitgevuld met stortstroken. Aan de buitenzijde is de ronding van 

de bocht verfijnd door de lengte van de randelementen te verkleinen van twee meter naar een meter, en daarmee 

aan te sluiten op het oorspronkelijke maatsysteem. In de detaillering zijn de naden uitgewerkt. De naden tussen de 

randelementen van een meter worden twintig millimeter breed en de naden tussen de brugdekdelen tien millimeter. 

Om meer verfijning te realiseren zijn de hoeken van de betonnen T- kolommen maximaal afgeschuind. De 

oplegblokken tussen de consoles en de brugdekdelen worden zoveel mogelijk uit het zicht gehouden. Dit zal nog 

nader uitgewerkt worden in de werktekeningfase. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

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

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

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

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

architectuur van de omgeving.  
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- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

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

omliggende bebouwing.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat er goed is gereageerd op de opmerkingen uit het vorige verslag. Het verkleinen van 

de facettering van de randelementen naar een meter en het sculpturaler maken van de T-Kolommen brengt extra 

kwaliteit. De gevraagde fijnzinnigheid is passend bij de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en 

de openbare ruimte. In het aangepaste ontwerp is een juiste balans bereikt tussen robuustheid en verfijning. De 

samenhang tussen de verschillende busbaandelen wordt op overtuigende wijze gerealiseerd. 

 

De commissie vraagt in de verdere uitwerking extra aandacht voor de aansluiting ter plaatse van de oplegblokken, 

waar vervuiling door onder andere duiven dient te worden voorkomen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning niet strijdig is met de criteria. Het advies 

aan het bestuur is daarom positief. 

 

 


