
C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
1 

 

VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 8 JULI 2020 
 

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

en Monumenten op 8 juli 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 

 

6  PLANNEN 12:15 

 

6.1  Nabij Baarsweg, Hoogvliet (1e commissiebespreking (15 min) 12:15 

 Omschrijving:  Zuiderbaken: nieuwbouw 31 eengezinswoningen 

Ontwerp:  jvantspijker Urbanism Architecture Research B.V. 

 Dossier:   OLO 5245579 (conceptaanvraag) 

 

6.2  Nabij Vuurvlinderweg, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (15 min) 12:30 

 Omschrijving:  Dijkzone: nieuwbouw 24 tweekappers en 6 eengezinswoningen 

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen 

 Dossier:   OLO 5245597 (conceptaanvraag) 

 

6.3  Schans 121, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 12:45 

 Omschrijving:  Schans oud II: Sloop en nieuwbouw appartementen 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OLO 4476075 (conceptaanvraag) 

 

6.4 Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (3e commissiebespreking) (15 min) 13:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:   CONIX RDBM Architects B.V. 

Dossier:   OLO 5181393 (conceptaanvraag) 

 

6.5 Wiekstraat, Noord (2e commissie bespreking) (15 min) 13:15 

 Omschrijving:  Herontwikkeling blok 1 Wiekstraat 

 Ontwerp:   VSAP Architects & Planners 

Dossier:   OLO 5179277 (conceptaanvraag)  

 

6.6 Ahoyweg, Hart van Zuid, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

Omschrijving: Nieuwbouw hotel 

Ontwerp: de Architekten Cie B.V. & Mulderblauw Architecten B.V. 

Dossier:   OLO 5010997 (conceptaanvraag) 

 

6.7  Van Vollenhovenstraat 36-40, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 13:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw  

 Ontwerp:   Architectenbureau Groenland 

 Dossier:   OLO 2998079 (conceptaanvraag) 
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6.8  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (3e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 14:00 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp: Personal Architecture 

Dossier:   OLO 4249151 (conceptaanvraag) 

 

6.9  Museumpark 18, Museum Boijmans van Beuningen, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 14:15 

Omschrijving:  Verzoek tot advies uitbreiding van de bestaande bescherming van het  

Rijksmonument Museum Boijmans van Beuningen met het bouwdeel van Bodon  

 Toelichting:  Gemeente Rotterdam   
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6.1  Nabij Baarsweg, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Zuiderbaken: nieuwbouw 37 eengezinswoningen 

Ontwerp: jvantspijker Urbanism Architecture Research B.V. 

Dossier:  OLO 5245579 (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 halfopen bouwblok dat is samengesteld uit zes 

rijen drielaagse eengezinswoningen. De rijen staan rondom een collectief hof, waarin tevens het parkeren is 

gesitueerd. De woningen die grenzen aan het park of het groen hebben de voordeur aan het hof en diepe tuinen 

met terras aan de buitenzijde van het blok. De woningen aan de straatzijde liggen met de voordeur aan de straat, 

en hebben een diepe achtertuin aan het hof. De erfafscheidingen worden voorgesteld als hagen en worden in het 

onderhoudsplan van de VVE meegenomen om het behoud en onderhoud te borgen. 

 

Aan de buitenzijde van het blok worden de gevels voorgesteld in een lichte kleur baksteen met in de plint 

verbijzonderingen van houten latten en een houten pergola op de overgang tussen de plint en de eerste 

verdieping. De donkere kozijnen met diepe negge zijn op de eerste en tweede verdieping horizontaal geschakeld 

door middel van tussenliggende donkere vlakken. Aan de hofzijde worden de gevels voorgesteld in een warme 

kleur rode baksteen met een reliëf van verticale stroken metselwerk. De houten bergingen zijn geschakeld en met 

de smalle zijde naar het hof geplaatst. De koppen van de rijtjes worden verbijzonderd met raamopeningen en door 

de lichte bakstenen te combineren met vlakken van verticale houten latten en verbijzonderingen in blauw 

geglazuurd metselwerk.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de hoofdopzet van het plan helder en voorstelbaar is. Zij merkt echter op dat door het 

sterke contrast in expressie tussen de binnenzijde en de buitenzijde van het blok de gevraagde samenhang en 

alzijdigheid onvoldoende worden bereikt. Daarbij komt dat de houten pergola en de houten bergingen te veel als 

losse toevoegingen worden ervaren. Deze moeten een meer vanzelfsprekend geheel gaan vormen met de 

architectonische eenheid van het blok. De suggestie wordt gedaan het contrast te verzachten en meer rust en 

balans te vinden tussen de materialen en kleuren. Ten slotte merkt de commissie op dat de markante koppen nog 

te weinig zeggingskracht hebben. Deze mogen juist expressiever waardoor meer samenhang en alzijdigheid 

bereikt kan worden. 

 

Conclusie 

De commissie is op hoofdlijnen positief over het plan maar vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen. 

Zij ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een 

definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur 

afgegeven worden. 
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6.2  Nabij Vuurvlinderweg, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Dijkzone II: nieuwbouw 24 tweekappers en 6 eengezinswoningen 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen 

Dossier:  OLO 5245597 (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 rij twee-onder-een-kap woningen en zes 

eengezinswoningen. De drielaagse woningen liggen op een unieke locatie tussen de voormalige Visserijgriend en 

de reeds gerealiseerde woningen uit een eerdere fase van de gebiedsontwikkeling.  

 

De twee-onder-een-kap woningen liggen met de woonkamer aan de achterzijde en de achtertuin naar de dijk 

gekeerd.  De als strakke blokken vormgegeven woningen hebben ieder een aangebouwde berging. De gevels van 

de begane grond en een deel van de tweede verdieping worden voorgesteld in een donkere baksteen. De overige 

geveldelen hebben een lichtere steen met vlakken van verbijzonderd metselwerk. Enkele van de donkere kunststof 

kozijnen worden geaccentueerd met een donker kader. 

 

Rondom de buitenruimte aan de voorzijde wordt een open pergola met houten staanders en een stalen bovenrand 

voorgesteld. De pergola kan worden begroeid en delen van de pergola kunnen worden dichtgezet met klimplanten. 

Om deze buitenruimte aan de voorzijde te activeren is vanuit de keuken en extra deur naar buiten toegevoegd. 

Voorgesteld wordt de achtertuinen met hoge groene hagen af te scheiden van het openbaar gebied. 

 

De eengezinswoningen hebben een vergelijkbare architectonische uitwerking in kleur en materiaal, maar liggen 

met hun achtertuin naar de voorzijde van de twee-onder-een kap woningen gesitueerd. De erfafscheiding rond de 

achtertuinen bestaat hier uit hoge begroeide schermen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

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

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat de gekozen architectonische uitwerking in vormgeving, materialen en kleuren nog 

geen passend antwoord is op de unieke, groene locatie. De kwaliteit van de omgeving vraagt om een licht en 

vrolijk plan dat gebruik maakt van het uitzicht, het groen en de ruimte. Het plan is te veel in zichzelf gekeerd en de 

gekozen kleurstelling is veel te somber. Ook de veelheid aan verschillende materialen overtuigt niet. Gevraagd 

wordt om een pallet te kiezen dat beter is afgestemd op de materialen en de kleuren van de bestaande bebouwing 

in de omgeving. 

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de pergola meer onderdeel van het geheel moet worden. De pergola moet de 

extra kwaliteit zijn die van de woning iets bijzonders maakt. Dat geldt ook voor de erfafscheidingen rond de tuinen 

van de eengezinswoningen. De keuze voor natuur-inclusief bouwen wordt ondersteund, echter levert het meer 

kwaliteit op als het integraal onderdeel is van het ontwerp. De voorgestelde begroeiing van de pergola is hierbij erg 

minimaal. 

 

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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6.3  Schans 121, Delfshaven (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Schans Oud II: Sloop en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Groosman B.V. 

Dossier:  OLO 4476075 (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 voorstel voor de sloop en nieuwbouw van de woningblokken aan de 

Schans, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 3 juli 2019. Het uitgangspunt voor de 

nieuwe woonblokken is het herbouwen van de straatgevels en het daklandschap in de geest van de bestaande 

bebouwing, door de kenmerken van de vijf bestaande ensembles grotendeels terug te brengen.  

 

De woningtypologieën veranderen, met tweelaagse woningen met een voordeur aan de straat, en appartementen 

op de bovenliggende verdiepingen met een galerijontsluiting aan de achterzijde. De winkelruimte op de hoek wordt 

teruggebracht als woning met een woonkamer aan de straat.  

 

De kleuren van het metselwerk verschillen licht per ensemble. De deuren worden in andere kleuren teruggebracht 

in grijze en bruine tinten. De architect geeft aan nog te onderzoeken of dezelfde materialen als in de bestaande 

bebouwing gebruikt kunnen worden en in hoeverre eventuele vrijgekomen materialen hergebruikt kunnen worden. 

 

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.). 

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie reageert positief op de opzet en keuze om de voorgevels en het daklandschap in de geest van de 

bestaande bebouwing te herbouwen. Zij geeft daarbij aan dat een reconstructie van de bestaande bebouwing valt 

of staat met een zeer zorgvuldige en passende uitwerking. De commissie vraagt de architect om in een volgende 

bespreking een plan van aanpak te presenteren waarbij de essentiële bestaande en nieuwe geveldetails naast 

elkaar worden voorgelegd. 

 

De commissie vraagt daarnaast aandacht voor de zichtbaarheid van de hoofdentrees naar de bovenliggende 

appartementen, die niet goed vindbaar zullen zijn wanneer deze als voordeuren van een enkele woning worden 

vormgegeven. Daarnaast wordt gevraagd om de aansluiting van het de nieuwe bebouwing op de monumentale 

molenstomp aan de Schans inzichtelijk te maken. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van 

het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten 

geldt dan ook een voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst in latere instantie een advies kan worden afgegeven. 

De commissie ziet de architect graag terug in een volgende vergadering met een verder uitgewerkt voorstel.   
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6.4  Nabij Mullerkade 60, Delfshaven (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren STACK, blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  CONIX RDBM Architects B.V. 

Dossier:  OLO 5181393 (voorheen conceptaanvraag OLO 3894693) 

 

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 voorstel voor de woontoren op de kop van de Mullerpier, als reactie op de 

opmerkingen van de commissie uit het verslag van 10 juni 2020. De gevels zijn aangepast, waarbij de onderste 

band van minerale steenstrips in de volumes dikker is geworden. De panelen in de kozijnen zijn vervangen door 

steenstrips, waardoor de gevelopeningen onderling verspringen. De kozijnen op de hoeken zijn meer in het 

gevelvlak gelegd. In het bovenste volume is de pergola dikker uitgevoerd. De kleuren van de vier blokken zijn 

gewisseld, waarbij de onderzijde donkerder en de bovenzijde lichter is geworden. 

 

Daarnaast onderbouwt de architect de keuze voor minerale steenstrips in plaats van metselwerk. De strips bieden 

de mogelijkheid om rondom de gevelonderdelen het materiaal door te trekken. De texturen kunnen worden 

nagemaakt van het metselwerk dat reeds op de pier aanwezig is. Daarnaast is het gebruik van de strips duurzamer 

en beter voor het milieu dan het gebruik van metselwerk en wordt het al veel toegepast. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 

 

Relevante algemene criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

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 achteruitgaan. 

 

Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

De gebouwen dienen een sculpturale kwaliteit te hebben. De duidelijke contour van de volumes dient in de gevels 

benadrukt te worden. De sculpturen moeten als eenduidige eenheden spreken. Het plan is gebaseerd op een 

bepaalde diversiteit en individuele expressie per gebouw, anderzijds is het uiteenvallen van het middengebied in 

een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze.  

 

De blokken kennen drie soorten aansluitingen op het maaiveld: een directe overgang met het maaiveld, een 

overgang via een gebouwd voorterras of een overgang door middel van een tuin. Het karakter van de plint moet 

open zijn. De plint moet levendigheid uitstralen, dit kan door bijvoorbeeld de blokken zoveel mogelijk voordeuren 

op het begane grondniveau te geven. De begane grond heeft een verdiepingshoogte van 3.20 meter, zodat het 

mogelijk is om er ook andere functies (dan wonen) onderdak te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk de 

begane grond flexibel ten behoeve van woon-werkunits te gebruiken. 

 

Bouwwerk op zichzelf 

De gebouwen worden als blokken ontworpen. Dit betekent over het algemeen een ononderbroken huid met een 

detaillering waarbij het materiaal in drie dimensies het volume omkleedt. Openingen, uitsteeksels, vluchttrappen en 

buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

 

Aan- en opbouwen t.b.v. gebouwen en nutsvoorzieningen dienen in de bebouwing te worden geïntegreerd. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de wijzigingen die zijn aangebracht in de gevels nog niet hebben geleid tot een 

verschijningsvorm die krachtig genoeg is voor de zeer prominente plek op de voormalige havenarm. Hoewel het 

onderste volume een passende aansluiting kent op de aangrenzende bebouwing is de commissie nog niet positief 

over de uitwerking van de bovenliggende blokken. 

 

De commissie geeft aan dat de volumes geen duidelijke basisstructuur kennen, waarbinnen een eventuele variatie 

mogelijk is. De uitstraling van de volumes is nog niet krachtig genoeg, doordat het gestapelde woonprogramma te 

nadrukkelijk afleesbaar is in de volumes. De commissie vraagt nogmaals om de gestapelde blokken veel robuuster 

vorm te geven, zodat deze beter aansluiten bij de zichtbare plek in de stad. 

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat in samenhang met de bovenstaande opmerkingen het gevelmateriaal de 

verschijningsvorm beter zal moeten ondersteunen. De keuze voor minerale steenstrips biedt veel mogelijkheden 

voor een bijzondere vormgeving, door bijvoorbeeld te variëren in patronen, voegmaten en afmetingen van de 

strips. De commissie mist nog een overtuigend ontwerp voor het materiaal die de gestapelde volumes krachtiger 

maken. Daarbij is de commissie niet overtuigd dat de keuze voor afwijkende kleuren van de gevels per volume 

passend is bij de sculpturale vorm van het gebouw.  

 

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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6.5  Wiekstraat, Noord (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling blok 1 Wiekstraat 

Ontwerp:  VSAP Architects & Planners 

Dossier:  OLO 5179277 (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 voorstel voor de sloop van het bestaande blok en de nieuwbouw van de 

grondgebonden woningen aan de Wiekstraat, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 

27 mei 2020. Het blok is verschoven ten opzichte van het vorige voorstel. De tussenruimten aan beide zijden 

worden met bergingen ingevuld, maar in een later stadium kan er boven de bergingen een nieuwe woning worden 

gebouwd om het gesloten bouwblok af te maken. 

 

De gevels hebben een nieuwe opzet, bestaande uit vier verschillende types die in kleine ensembles de gevelwand 

vormen. De woningen die tegenover een bouwblok staan krijgen een witte plint, de woningen met een vrijer uitzicht 

een plint van metselwerk. De gevels hebben horizontale banden, die per ensemble al dan niet doorlopen in de 

kroon.  

 

De entrees van de woningen zijn uitgevoerd met een dichte deur en een aansluitend raam tot op de straat. De 

verdiepingen krijgen verticale ramen met een verdeling. De kleur van het metselwerk is teruggebracht naar 

dezelfde tint voor alle woningen. De hemelwaterafvoeren zijn binnen het vlak van het metselwerk gepositioneerd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag goed zijn opgepakt, en reageert positief op de 

nieuwe hoofdopzet van het plan. Zij geeft de volgende opmerkingen en aandachtpunten mee voor de verdere 

uitwerking van het voorstel: 

 

- De afwisseling in materialisering in de plint geeft te veel variatie in de gevelwand die juist eenduidiger is 

geworden. De commissie vraagt om deze eenduidiger vorm te geven, bijvoorbeeld door de lichte plint over de 

volledige breedte door te trekken. 

- De hoogte van de verdiepingen is zeer beperkt in relatie tot de oorspronkelijke bebouwing in de wijk, wat met 

name tot uitdrukking komt in de begane grond. De commissie vraagt de architect om te onderzoeken op welke 

wijze de plint visueel meer hoogte zal krijgen. 

- De kroonlijst kan krachtiger en met meer plasticiteit vormgegeven worden. 

- De commissie vraagt om een zorgvuldige uitwerking in materialisering en detaillering, met aandacht voor een 

passende dieptewerking in de gevel. 

 

Conclusie 

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

de hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan wordt met belangstelling tegemoet 

gezien. 
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6.6  Ahoyweg, Hart van Zuid, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw hotel (op nieuw te ontwikkelen leisure plot) 

Ontwerp:  de Architekten Cie B.V. & Mulderblauw Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5010997 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de doorontwikkeling van een hotel aan het Ahoyterrein, naar aanleiding van de opmerking 

van de commissie uit het verslag d.d. 10 juni 2020.  

 

Het hotel, de parkeergrage en de bioscoop zijn ontworpen als een compositie van volumes met een gevelraster dat 

de volumes tot één architectonische eenheid maakt. Het gevelraster bestaat uit horizontale en verticale stijlen met 

in de tweede positie vensters en gevelvlakken. Alle onderdelen bestaan uit aluminiumprofielen met verschillende 

grijstinten of spiegelende delen. De verticale stijlen die behoren tot het hoofdraster zijn in tegenstelling tot het 

voorgaande voorstel in materiaal en kleur gelijk aan de horizontale stijlen, waardoor het een eenheid wordt. De 

verticale tussenstijlen in een spiegelende coating zijn meer geprononceerd ten opzichte van het voorgaand 

voorstel. De metalen gevelvlakken binnen het raster zijn van een gepotdekselde profilering naar een geribbelde 

profilering gegaan.  

 

Met deze aanpassingen is de contour van het raster verstevigd en is er meer variatie en geleding binnen het raster.  

Het gevelraster is in het huidige voorstel ook doorgezet in de dakopbouw. De invulling van de dakopbouw is echter 

soberder en beperkt zich tot een geribbelde metaalplaat. 

 

De gevel van de éénlaagse verbinding tussen de parkeergarage en het hotel is gewijzigd in een geprofileerde en 

geperforeerde brons-achtige metaalplaat.  

 

Met betrekking tot het trappenhuis houdt de architect graag vast aan een overwegend gesloten invulling van het 

raster om een verschil te maken met de overige opengewerkte invullingen in het raster. In de looproute van de 

lifthal is wel een verticaal venster opgenomen in de invulling.  

 

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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- 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. 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is van mening dat de ontwerpaanpassingen hebben geleid tot een overtuigend gevelontwerp. De 

technische uitwerking van het geheel wordt met belangstelling tegemoetgezien.  

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag. De definitieve aanvraag wordt 

met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van een 

zorgvuldige detaillering die het ontwerp waarmaakt.  
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6.7  Van Vollenhovenstraat 36-40, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw  

Ontwerp:  Architectenbureau Groenland 

Dossier:  OLO 2998079 (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:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepvaartkwartier) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel tot de invulling van een voormalig open kavel aan de Van Vollenhovenstraat. 

Het belendende hoekpand maakt deel uit van de ontwikkeling en wordt herbestemd en aan de achterzijde 

uitgebreid. Het programma bestaat uit wonen, horeca en een delicatessenwinkel. De indeling en onderverdeling 

van het programma is gebaseerd op de bestaande parcellering.  

 

De gevelopzet van de nieuwbouw kent een klassieke gevelindeling bestaande uit een basement, een middendeel 

en een bekroning. De maatverhouding komt overeen met de belendende panden. Daarnaast is ook de 

kenmerkende indeling van een hoofd- en een zijbeuk op een eigentijdse manier vertaald in de gevel. Op het platte 

dak komt een terugliggende opbouw met een versprongen gevellijn.  

 

De beoogde uitbreiding bij het hoekpand komt tegen de wachtgevel van een gerealiseerde uitbreiding aan het 

hoekpand en loopt tot aan de bestaande tuinmuur van het naastgelegen te bebouwen open kavel. De 

architectuurtaal van de uitbreiding is zowel geënt op de bestaande uitbreiding als de rijke geleding, plastiek en 

verticale geleding van de aanwezige historische panden.  

 

De verschillende daken worden ingericht als dakterrassen, waarbij de balustrades als onderdeel van de gevel zijn 

mee ontworpen. 

 

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. 

- 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.  

- Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

- Straathoeken hebben een zorgvuldige architectonische uitwerking en worden bij nieuwbouw verbijzonderd 

(afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.).  

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

hoofdmassa. 
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- 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 plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 is positief over het planvoorstel. De nieuwbouw ter plaatse van de voormalige open kavel voegt zich 

op een passende wijze en een charmante manier naar de bestaande bebouwing. De klassieke maatverhoudingen 

worden aangehouden en de gevels worden voorzien van een rijke geleding en een overtuigende verfijning.  

 

De nieuwbouw wordt daarmee een vanzelfsprekende verschijning in de gevelwand. De enige kanttekening met 

betrekking tot de nieuwbouw op de voormalig open kavel, betreft de dakopbouw. De commissie doet de oproep de 

dakopbouw op inventieve wijze beter te laten aansluiten op het karakteristieke daklandschap van het 

Scheepvaartkwartier. Vooral de verspringende gevellijn is oneigenlijk binnen het bestaande daklandschap. 

 

De nieuwe uitbreiding aan de achterzijde van het hoekpand vormt een overtuigend open front naar het 

groenplantsoen. De beoogde horecagelegenheid op de begane grond draagt in functie gunstig bij aan het 

attractiever maken van het groenplantsoen. De commissie is ook positief over de verschijningsvorm. De grote 

vensters met een verticale geleding passen goed bij de context en er wordt een overtuigende plastiek toegepast. 

 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerking. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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6.8  Van Vollenhovenstraat 15, Centrum (3e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Herbestemmen naar hotel 

Ontwerp:  Personal Architecture 

Dossier:  OLO 4249151 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, 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 aangepaste plan 

De architect geeft aan dat de herbestemming van het voormalig Westelijk Handelsterrein naar een hostel nogmaals 

is versoberd door deze nauwlettend te baseren op de vijf kernwaarden; een unieke typologie, een pakhuis in 

camouflage, contrasterende werelden, representatie naar de straat en tot in detail ervaarbaar. De versoberde 

aanpak heeft geleid tot de volgende ontwerpaanpassingen: 

- Het onderscheid tussen een donkere benedenstraat en een van daglicht voorziene bovenstraat blijft in het 

huidige planvoorstel behouden.  De eerder voorgestelde riante vides in de bovenstraat zijn verlaten.  

- Het zwembad aan het eind van de benedenstraat is vervangen door een binnentuin. 

- De houten plateaus in zowel de beneden- als de bovenstraat zijn in omvang gereduceerd.  

- Het aflopende plateau op de hellingbaan naar de benedenstraat is versmald.  

- De huidige transparante kap boven de bovenstraat blijft vooralsnog behouden. 

- De entree, lobby en aanverwante zaken van het hostel zijn samengebracht in het middelste pakhuis, zodat 

alleen daar verdergaande ingrepen worden gedaan voor het toekomstig gebruik. 

- De te maken doorbraken in de dwarsrichting van de geschakelde pakhuizen zijn in vorm gelijk aan de 

bestaande verbindingen, maar krijgen ter onderscheid een goudkleurige rand. 

- Op basis van het thema pakhuis in camouflage wordt de huidige entree gewijzigd. Er wordt voorgesteld om op 

figuratieve wijze de entree uit bouwfase 0 weer te geven in de nieuwe entree die is gebaseerd op de 

ruimtelijke opzet van bouwfase 1.  

- In samenwerking met een installateur wordt gestreefd naar een zo min mogelijk fysieke en visuele impact van 

de installaties op het monument. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Scheepsvaartkwartier) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.     

- Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme in de gevelwanden intact. Dit ritme word veelal gevormd door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).   

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

hoofdmassa. 
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- 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 plint schept een zekere afstand tot de straat, in overeenstemming met die van de bestaande bebouwing . 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking. 

De commissie is positief over de meer terughoudende aanpak in de herbestemming van het voormalig Westelijk 

Handelsterrein naar een hostel. Er is met deze terughoudende ontwerphouding een betere balans ontstaan tussen 

de waarden van het rijksmonument en de beoogde sfeer voor het te huisvesten hostel. Ook is er een mate van 

ambachtelijkheid gekomen in de planvorming die past bij het karakter van het gebouw.  

 

De commissie heeft nog wel de volgende opmerkingen en vragen: 

- Hoewel het wordt gewaardeerd dat de ingrepen en toevoegingen bij de beide binnenstraten veel bescheidener 

in omvang en vormgeving zijn geworden wordt nog wel gevraagd te studeren op de positie van de houten 

elementen in relatie tot de expressie van de kernwaarden. Voor de bovenstraat wordt hierbij gedoeld op de 

positie van de hellingbaan in relatie tot de aanwezige entreeplateaus naar de pakhuizen. 

- De commissie is van mening dat de hellingbanen bij de entree nog aandacht behoeven op het gebied van 

bescheidenheid. Dit kan worden gezocht in de vormgeving of in de afmeting van de houten plateaus, waarbij 

de doorloop en leesbaarheid van de hellingbanen krachtiger wordt. 

- De commissie is niet positief over de nieuwe vormgeving van de entree. Het op abstracte wijze combineren 

van de verschillende tijdslagen werkt verwarrend. Daarnaast merkt zij op dat de entree onvoldoende als een 

exterieur element is vormgegeven en niet is afgestemd op de bouwkundige structuur. Gevraagd wordt om de 

entree eenduidiger vorm te geven, door een keuze te maken in de tijdslaag en bij voorkeur de essentie van de 

poort uit 1937 als vertrekpunt te nemen. 

- Voor wat betreft het daklandschap ziet de commissie graag dat de eerder beoogde intensivering in het gebruik 

van het dak, gelet op het oorspronkelijk gebruik ervan, toch weer een plek krijgt in de huidige planvorming. 

- Het integreren en de uitwerking van de installaties blijft een punt van aandacht. 

- De commissie vraagt, gezien het repeterende karakter van naast en achter elkaar liggende pakhuizen en de 

uniforme vormgeving van de hostelkamers om een oriënterend hulpmiddel in te zetten. Bijvoorbeeld door de 

routeaanduiding binnen de herbestemming te relateren aan de geschiedenis van het pand. 

- De commissie is niet positief over het vervangen van de huidige soortgelijke ‘stelconplaten’ door 

klinkerbestrating. Ook hier is de transitie van paard en wagen naar vrachtverkeer bepalend geweest voor de 

vloerafwerking en zal deze tijdslaag gerespecteerd dienen te worden. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen en ziet een antwoord hierop met belangstelling 

tegemoet in een definitieve aanvraag. Naast een passend antwoord op de genoemde opmerkingen dient bij een 

definitieve aanvraag sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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6.9  Museumpark 18, Museum Boijmans van Beuningen, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving: Verzoek tot advies uitbreiding van de bestaande bescherming van het rijksmonument 

Museum Boijmans van Beuningen met het bouwdeel van Bodon  

Toelichting:  Gemeente Rotterdam 

 

De commissie wordt gevraagd 

Advies te geven over de uitbreiding van de bestaande bescherming als rijksmonument van Museum Boijmans van 

Beuningen met het bouwdeel van Alexander Bodon (1972). 

 

Toelichting 

Op 30 juni is door de projectdirecteur Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen en de directeur PM&E aan de 

commissie voor Welstand en Monumenten gevraagd om ter voorbereiding van een raadsvoorstel aan de minister 

Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, te adviseren over de aanwijzing van het gebouwdeel van Bodon als 

uitbreiding van het rijksmonument Museum Boijmans van Beuningen. Momenteel behoren alleen het bouwdeel 

gebouwd door Van der Steur en de museumtuin, inclusief het G.J. de Jonghmonument en hekwerk van de 

voormalige boerderij Muyden tot de bescherming.   

  

Reeds in 1953 verzocht architect Adriaan van der Steur, Alexander Bodon om hem op te volgen en de reeds 

geplande uitbreiding van het museum te realiseren. Bodon gaf daar gevolg aan en samen met de toenmalige 

directeur bestudeerde hij vervolgens diverse alternatieven tot uitbreiding. De uitbreiding werd uiteindelijk in 1972 

gerealiseerd.  

 

Het uitgangspunt van de uitbreiding was een gebouw voor hedendaagse kunst, met de gedachte om de ruimten 

voor het exposeren van de kunstwerken zo te ontwerpen, dat de zalen voor zoveel mogelijk verschillende 

doeleinden en op zoveel mogelijk verschillende manieren gebruikt en ingericht konden worden. Het gebouw diende 

een grote openheid te krijgen aan de Mathenesserlaan (nu Museumpark). Centraal in het ontwerp stonden de twee 

verkeersstroken haaks op de diepte van het gebouw, waardoor twee rechthoekige zalen aan de koppen 

ontstonden en een grote bijna vierkante zaal in het midden. 

 

De vleugel van Bodon sloot aan op het museumgebouw van Van der Steur en maakte de hof af, die open was naar 

de tuinen van de Westersingel. Met het materiaalgebruik van rode metselwerk in kettingverband en de koperen 

dakafwerking werd op eigentijdse wijze voortgebouwd op het bestaande museumgebouw. Voor de zalen ging 

Bodon eveneens uit van een daglichtmuseum. De keuze voor de afwerking van het interieur was op de begane 

grond steenachtig en op de verdieping zachter/huiselijker wat eveneens aansloot op de uitgangspunten van Van 

der Steur. Ook met de techniek voor de luchtbehandeling is een duidelijke overeenkomst met de installaties in de 

kelder en de schachten die in de wanden zijn opgenomen. 

Anders dan Van der Steur ging Bodon voor zijn ontwerp niet uit van een ontwerp op basis van assen, zoals 

gebruikelijk in de traditie van de Beaux-Arts-architectuur. Hij baseerde zijn ontwerp op het gebruik van modules van 

uiteindelijk 1,10 meter. De wanddikte maakte het mogelijk om, net als bij de oudbouw, de leidingen van de 

luchtbehandeling in de wanden weg te werken. In de verdere detaillering knipte Bodon deze module nog op tot 

kwarten van 27,5 cm. Die maat kwam overeen met de rasterverdeling van het plafond. Juist deze doordachte en 

ver doorgevoerde uitwerking op basis van modulering gaf de nieuwe vleugel zijn rust en eenvoud.  

De manier waarop Bodon het dak heeft ontworpen, geeft aan dat hij dit zorgvuldig als ‘vijfde gevel’ heeft bedacht.  

Onder de kapconstructie kwam als zoldering een velum, bestaande uit gelaagd splinterbindend vensterglas met 

een gekleurde tussenlaag en daaronder een aluminium velum volgens het raster van 27,5 cm. Dit ‘roostervelum’ is 

in feite een voortzetting van de schoepen in de oudbouw van Van der Steur. 

De nieuwe vleugel kreeg zijn aansluiting met de oudbouw door middel van twee smalle doorgangen. Aan de 

noordzijde geschiedde dit enkel op de verdieping. Aan de zuidzijde kwamen er twee boven elkaar geplaatste 

‘glazige’ doorgangen. 

 

Verbouwing 

In dezelfde tijd dat Hubert-Jan Henket (*1940) bezig ging met het ontwerp van zijn paviljoen aan de zuidzijde 

(1989-1990), hield Alexander Bodon zich bezig met een nieuwe ingang aan de voorzijde, geassisteerd door 
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Henket. Deze voorbouw moest de tijdelijke ingang aan de oostzijde vervangen en tevens onderdak gaan bieden 

aan een nieuwe caféruimte en boekwinkel. Door dit nieuwe ontwerp kreeg de Bodonvleugel een betere ingang, 

maar werd de zichtrelatie van de noordzaal met de straat verbroken. De noordzaal zelf kreeg een nieuw gebruik als 

onderdak voor de in 1980 speciaal door Richard Serra voor het museum ontworpen Waxing Arcs (Wassende 

bogen). 

 

Reactie van de commissie op de aanwijzing tot rijksmonument 

De commissie geeft aan de wens tot het aanwijzen van het gebouwdeel van Bodon ter uitbreiding van de 

bestaande rijksbescherming van Museum Boijmans van Beuningen te willen ondersteunen. Zij is van mening dat 

het gebouwdeel dat is gebouwd door Alexander Bodon mét het gebouwdeel van Van der Steur een belangrijk en 

onlosmakelijk ensemble vormt. Dit manifesteert zich zowel in de stedenbouwkundige opzet als in de toegepaste 

systematiek en in het silhouet.  

 

Het gebouwdeel van Bodon wordt architectonisch waardevol geacht vanwege zijn schijnbaar eenvoudige opzet, de 

modulaire opbouw en de grote flexibiliteit. Het is een modernistisch gebouw met veel aandacht voor openheid, 

ruimte en licht, zorgvuldige materiaalkeuze, kleurtoepassing en een verfijnde detaillering en vormt mede hierdoor 

een symbiose met het gebouwdeel van Van der Steur. Ook in verlichtings-, lucht- en warmtetechniek sluit het 

naadloos aan op de principes van de oudbouw, maar dan in een eigentijdse vorm. 

 

De Bodonvleugel is tevens van algemeen belang als oorspronkelijk beoogde tentoonstellingsvleugel bij de 

oudbouw van Museum Boijmans van Beuningen.  

De in 1972 gerealiseerde uitbreiding van het museum Boijmans van Beuningen bouwt voort op het Basisplan voor 

de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946 en het completeert de bebouwing aan de ‘buitenhof’. Tevens vormt de 

Bodonvleugel een belangrijk representant van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de museumbouw in de 

jaren zestig en zeventig van vorige eeuw.    

 


