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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  
14 OKTOBER 2020 

 

 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering van de Commissie voor Welstand 
en Monumenten op 14 oktober 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: Ruitenbeek (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos 
 
 
4  PLANNEN 13:00 

 
4.1a  Nabij Rijnhaven Z.z. 6, Feijenoord (4e commissiebespreking) (5 min) 13:00 
 Omschrijving:  Wijziging bouwplan The View Fase 1 - Oostgebouw 
 Ontwerp:   Joke Vos Architecten 
 Dossier:   OMV.20.10.00204 
 

4.1b  Hillelaan 77, Feijenoord (4e commissiebespreking) (15 min) 13:05 
Omschrijving: The View fase 2 
Ontwerp:  DEDRIE Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 2969199 (conceptaanvraag) 
 
4.2  Van Swietenlaan 85A, 85C en 95C, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 13:20 
 Omschrijving:  Vergroten van 3 woningen 
 Ontwerp:   DaF-architecten 
 Dossier:   OLO 5120379 (conceptaanvraag) & OLO 5080907 (conceptaanvraag) 
 
4.3 Marconistraat, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min)  13:35 
 Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen 
 Ontwerp:   WK architecten 
 Dossier:   OLO 5335695 (conceptaanvraag) 
 

4.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 13:50 
Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 
Ontwerp:   LKSVDD architecten 

 Dossier:   OLO 5316291 (conceptaanvraag) 
 
4.5  Hendrikstraat, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

Omschrijving: Gevelrenovatie woningcomplexen 
 Ontwerp:   HP Architecten 
 Dossier:   OLO 5144471 (conceptaanvraag) 
 

4.6  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (4e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 14:20 
Omschrijving: Dakopbouw 

 Ontwerp:   Kraaijvanger B.V. 
 Dossier:   OMV.20.05.00091 
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4.7  Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 
Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom 

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter 
 Dossier:   OLO 5210345 (conceptaanvraag)  
 
4.8  Hoogstraat 185, Centrum (2e commissiebespreking) (20 min) 14:50 
 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw  
 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 
 Dossier:   OLO 5288535 (conceptaanvraag) 
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4.1a  Nabij Rijnhaven Z.z. 6, Feijenoord (4e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Wijziging bouwplan The View Fase 1 - Oostgebouw 
Ontwerp:  Joke Vos Architecten 
Dossier:  OMV.20.10.00204 (Wijziging op OMV.18.06.00329) 
 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de wijziging op de omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 
eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 
van het reglement van orde) 
 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aantal wijzigingen op het bouwplan The View Fase 1, waar 3 juni 2019 een Positief 
onder Voorwaarde advies op is gegeven. Het betreft de volgende wijzigingen aan het Oostgebouw: 
 

- De dakverdieping heeft een gewijzigde indeling gekregen. 
- Het dakterras in de westgevel is komen te vervallen. 
- De installatieroosters aan de zuidgevel zijn een aantal stramienen verplaatst. 
- Er worden aluminium koppelstukken in plaats van donker glas in een aantal kozijnen toegepast. 
- De kop van het gebouw krijgt een grote overhoekse luifel boven de entree van het hotel. 
- De ronde vorm op de kop van het gebouw wordt doorgetrokken van de plint tot aan de dakrand. 
- In de oostgevel zijn de breedtes van de kozijnen en het dichte gevelvlak aangepast. 

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 
Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 
 

Relevante criteria 
Relatie met de omgeving: 
- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 
- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als 

InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  
- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 
- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 
- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare 

ruimte. 
- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 
- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 
- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico).  
- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 
- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 
- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  
- Maashaven.  
Gebouwen op zichzelf: 
- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  
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- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het 
vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   
bouwstenen overstijgen.  

- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het 
gebouw één geheel blijft. 

- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   
havenbebouwing. 

- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het 
nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

- De gevel staat op de grond. 
- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 
- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 
- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken 

voorgevel te worden ontworpen. 
- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met 

groene daktuinen. 
- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is 

minimaal 4,5 meter hoog. 
- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 
- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 
- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn 

kleinschaliger dan langs de randen. 
- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 
- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 
Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 
- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 
- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 
- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  
- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 
- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC. 
- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 
- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te 

versterken. 
- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van 
(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de aanpassingen aan de bovenste verdieping en het dak het plan ten goede komen. Ook 
zijn de kleinere wijzigingen in de gevels in lijn met het eerdere voorstel. De commissie kan echter niet positief 
adviseren op de aanpassingen aan de kop van het gebouw aan de Hillelaan. Met de wetenschap van de 
bouwplannen van de volgende fase van bouwproject ziet de commissie graag de beide plannen samen weergegeven 
om te kunnen beoordelen op welke wijze de entrees en de gevels van beide gebouwen op elkaar aansluiten. De 
keuze voor een grote luifel op de hoek is daarbij sterk afwijkend en te incidenteel ten opzichte van de overige 
bebouwing in het gebied. 
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De commissie vraagt de architect om in een volgende vergadering een aangepast plan te presenteren met een 
integrale benadering voor de kop van het gebouw en de aansluiting met The View 2. Daarnaast geeft zijn aan dat de 
voorwaarde in het vorige advies voor het aanleveren van een reclameplan nog steeds van kracht is. 
 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijzigingen op de aanvraag omgevingsvergunning strijdig zijn met de criteria. Het advies 
aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde 
opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
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4.1b  Hillelaan 77, Feijenoord (4e commissiebespreking) 
  
Omschrijving:  The View fase 2 
Ontwerp:  DEDRIE Architecten 
Dossier:  OLO 2969199 (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 plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel naar aanleiding van de opmerkingen uit het welstandsverslag van 
3 juli 2019. De toren is hoger geworden en krijgt een forse kroonlijst waarachter de installaties worden opgelost. De 
brug naar het naastgelegen metrostation is komen te vervallen. Doordat de supermarkt naar het souterrain is 
verplaatst is de passage door het gebouw naar de begane grond verplaatst. Het souterrain wordt verder ingevuld 
met bergingen die deels onder het trottoir zijn gepositioneerd. De uitkragende luifel aan de zijde van het 
monumentale Santos gebouw is komen te vervallen. 
 
De gevelopzet van de toren en het basement bestaat uit een betonnen frame met grote verticale openingen over 
een aantal verdiepingen. Aan beide zijden van de passage worden de opening in het frame vergroot. De 
hoofdentree voor de appartementen bevindt zich op de hoek van de Hillelaan en de Brede Hilledijk. De plint aan de 
Brede Hilledijk krijgt een invulling van een commerciële ruimte aan de andere zijde en verder twee 
goedereningangen, een technische ruimte en een opening voor de vluchtweg.  
 
Tenslotte worden de principedetaillering van de verspringende betonnen geveldelen, de foto’s van de 
bemonstering van de prefab elementen en het palet aan verschillende gevelmaterialen getoond. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 
Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 
 

Relevante criteria 
Relatie met de omgeving: 
- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 
- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als 

InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  
- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 
- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 
- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare 

ruimte. 
- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 
- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 
- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico).  
- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 
- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 
- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  
- Maashaven.  
Gebouwen op zichzelf: 
- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
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- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  
- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het 

vlak van de gevel van het basement geplaatst.  
- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   

bouwstenen overstijgen.  
- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het 

gebouw één geheel blijft. 
- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   

havenbebouwing. 
- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het 

nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 
- De gevel staat op de grond. 
- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 
- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 
- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken 

voorgevel te worden ontworpen. 
- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met 

groene daktuinen. 
- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is 

minimaal 4,5 meter hoog. 
- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 
- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 
- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn 

kleinschaliger dan langs de randen. 
- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 
- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 
Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 
- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 
- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 
- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  
- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande 

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 
- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC. 
- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 
- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te 

versterken. 
- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van 
(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat met het vervallen van de brug en de herpositionering van de passage naar de begane 
grond de opzet van het plan veel helderder is geworden. Het monumentale Santos gebouw wordt veel meer in zijn 
waarde gelaten doordat de luifel aan die zijde is komen te vervallen en de gevelopzet aan die zijde rustiger is 
geworden. Ook kan de commissie instemmen met het verhogen van de toren. De principedetaillering van de gevel 
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is goed passend bij het gebouwconcept en de locatie, en de foto’s van de bemonstering leveren, voor zover dit nu 
beoordeeld kan worden, een overtuigend beeld op.  
 
De commissie is echter nog niet overtuigt van de aansluiting van het gebouw op het maaiveld en fase 1 van The 
View. De commissie vraagt de architect om de plint aan de Hillelaan samen met het naastgelegen voorstel uit Fase 
1 van The View in beeld te brengen, en om een integrale benadering voor de invulling van de beganegrond en een 
passende aansluiting van deze twee gebouwen. Ook is de commissie niet akkoord met het positioneren van 
bergingen onder het trottoir omdat dit onregelmatige verzakkingen in het maaiveld teweeg gaat brengen.  
 
De invulling van de begane grondverdieping aan de Brede Hilledijk is door de optelsom van twee 
goedereningangen, een technische ruimte en de opening voor de vluchtweg nog niet overtuigend en strijdig met de 
welstandscriteria. De open inkijk in de goedereningangen zal deze zijde een rommelig aanzicht geven. De 
commissie vraagt in samenhang met het ontwerp van de openbare ruimte te onderzoeken welke alternatieve 
oplossingen er voorstelbaar zijn voor deze prominente straathoek.  
 
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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4.2  Van Swietenlaan 85A, 85C & 95C, Charlois (1e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Vergroten van 3 woningen 
Ontwerp:  DaF-architecten  
Dossier:  OLO 5120379 (conceptaanvraag) & OLO 5080907 (conceptaanvraag) 
 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 
op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 
orde) 
 
Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een principevoorstel voor het toevoegen van op- en aanbouwen op een aantal rijen 
portiek-etage blokken aan de rand van het Zuidplein. De bestaande blokken zijn opgebouwd uit metselwerk gevels 
met een overkragende houten dakrand. De blokken staan aan de voorzijde aan de straat en hebben tuinen van 
verschillende dieptes aan de achterzijde. De koppen hebben een accent van een naar buiten gedetailleerde 
schoorsteen over de volledige hoogte van de gevel.  
 
Een deel van de bewoners wil hun woning uitbreiden, wat op de begane grond mogelijk is door een aanbouw in de 
tuin en bij de bovenste woningen door middel van een dakopbouw. De architect toont hierbij een studie die een 
toolbox dient te worden voor de mogelijke uitbreidingen.  
 
De opbouwen worden terugliggend van de bestaande gevel voorgesteld met een dakterras aan de achterzijde, en 
sluiten op de koppen aan op de bestaande schoorsteen. De houten dakrand wijkt af van de bestaande dakrand 
doordat deze een veel kleinere overstek krijgt en wordt afgeschuind, in lijn met de dakrand van de bestaande 
garageboxen. De nieuwe gevel wordt voorgesteld in pleisterwerk waarin een horizontale belijning wordt 
aangebracht. De woningen aan de begane grond worden aan de achterzijde uitgebreid, en waar mogelijk deels de 
zijtuin in. De gevels kennen een vergelijkbare materiaalopzet en dakranddetaillering als de opbouwen. Het voorstel 
is om een deel van de bestaande gevel te keimen in dezelfde kleur als het pleisterwerk, dat een andere tint krijgt 
dan het bestaande metselwerk. 
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 
Welstandsniveau:  Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

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

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

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 
- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 
- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij 

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
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- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 
en schaal van het hoofdgebouw. 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa 
en maken deel uit van het gevelontwerp. 

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

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 
en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

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

hebben voor het uiterlijk.  
- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 

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

De commissie ondersteunt de keuze voor een integrale aanpak door middel van het creëren van een toolbox voor 
de verschillende uitbreidingen. De zoektocht naar samenhang in de verschillende uitbreidingen en met de 
bestaande architectuur wordt gewaardeerd. De bouwblokken kennen een ambachtelijke en ingetogen vormgeving 
die bij eventuele aanpassingen overeind zal moeten blijven. Vanuit die constatering is de commissie nog niet 
geheel overtuigd van het voorstel dat nu wordt getoond, en vraagt zij de architect om het onderzoek nog verder te 
vervolgen. 
 
Door de keuze voor afwijkend materiaal en detaillering zijn de uitbreidingen te weinig versmolten met de bestaande 
architectuur. De individuele uitbreidingen op de collectieve gebouwen krijgen hierdoor een te incidenteel karakter. 
Ook vraagt de commissie zich af of het terugleggen van de opbouwen ten opzichte van de bestaande gevel de 
juiste keuze is. De commissie vraagt om in de verschijningsvorm en materialisering van de uitbreidingen meer 
samenhang in het geheel te krijgen. Daarbij vraagt zij extra aandacht voor de koppen van de bouwblokken, waar 
de uitbreidingen het meeste effect zullen hebben op het totaalbeeld van de collectieve blokken. 
 
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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4.3 Marconistraat, Delfshaven (1e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen 
Ontwerp: WK architecten 
Dossier:  OLO 5335695 (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 laboratorium verzamelgebouw. De locatie ligt in 
de knik van de toekomstige Havenallee, tegenover de Citrusveiling in het ontwikkelgebied Galileipark van Merwe- 
Vierhavengebied. De aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond resulteren in een afgeschuind plot 
waarbinnen het volume wordt gerealiseerd. De stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen dat het plot moet 
bestaan uit twee gebouwdelen met elk een eigen materiaal en architectonische stijl.  
 
Het volume wordt voorgesteld als twee aaneengesloten afzonderlijke gebouwdelen met elk een andere 
architectonische uitwerking. Het hogere bouwdeel van zeven lagen krijgt een industriële gridgevel van 
staalprofielen en glas en het bouwdeel van vier lagen hoog wordt voorgesteld in donker gemêleerd metselwerk. 
Beide delen hebben een dubbelhoge plint met glas tot aan de vloer waardoor er vanaf de straat zicht is op de 
laboratoria. De entrees zijn gesitueerd aan de Havenallee. Het is mogelijk dat er later wordt gekozen de entrees 
samen te voegen tot één centrale ontvangstruimte. De expeditie en gemeenschappelijke ruimten voor de kantoren 
en laboratoria zijn aan de achterzijde gesitueerd. De expeditie wordt ontsloten vanaf de nieuwe Makerstraat. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 
Welstandsniveau:  Regulier 
 
Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel wordt getoetst aan de Uitgangspunten van 
Welstandstoelichting. 
 

Relevante criteria uit de Welstandsnota: 
Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 19): 
 
1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 
2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  
3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  
4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 
5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  
6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  
 
Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan het eerste nieuwbouwplan is binnen de gebiedsontwikkeling van het M4H 
Makers District. Een beeldkwaliteitsplan of nieuwe welstandsparagraaf voor het gebied is in wording maar nog niet 
vastgesteld. De geldende welstandscriteria voor het gebied zijn in het licht van deze gebiedsontwikkeling niet 
toereikend om het plan te kunnen beoordelen. Om deze redenen besluit de commissie het voorstel te toetsen aan 
de Uitgangspunten van Welstandstoelichting.  
 
De commissie merkt op dat een gebouw op deze prominente plek, aan de knik van de Havenallee, tegenover het 
Rijksmonument de Citrusveiling, het nieuwe elan van het gebied tot uitdrukking moet brengen. Zij stelt echter vast 
dat het voorstel er nog niet in slaagt deze ambities waar te maken. Een overtuigende relatie met deze bijzondere 
positie en de gebouwen in de directe omgeving ontbreekt. Ook de interactie met het openbare gebied overtuigt 
niet. Zij constateert dat het plan daarom te weinig specifiek is voor de plek.  
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De commissie is er niet van overtuigd dat de pandsgewijze invulling van het plot hier de juiste keuze is. Zij 
realiseert zich dat zij hiermee een andere mening is toegedaan dan stedenbouw en stelt daarom voor hier intern 
met de stedenbouwkundige over in gesprek te gaan. De commissie doet de suggestie het volume als één op 
zichzelf staand, robuust en kloek gebouw vorm te geven dat een bijdrage vormt aan de beleving van het openbare 
gebied, een ensemble vormt met gebouwen in de omgeving en past bij de hoge ambitie voor het gebied. 
 

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. 
 
  



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 
 

 
13 

 

4.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 
Ontwerp: LKSVDD architecten 
Dossier:  OLO 5316291 (conceptaanvraag) 
 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 
van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 
het reglement van orde) 
 
Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 
van 16 september 2020. Ten eerste wordt toegelicht dat de ruimtelijke inpassing een politiek gemotiveerd gegeven 
is op basis van een eerder stedenbouwkundig onderzoek naar verschillende ruimtelijke varianten binnen het 
bestemmingsplan. De volume opbouw is daarom niet gewijzigd ten opzichte van het plan dat eerder is 
gepresenteerd. 
 
Het voorterrein van de school en de overgang naar openbaar gebied is in overleg met stedenbouw opnieuw 
vormgegeven en met plantvakken vergroend. De hekwerken die het schoolterrein begrenzen zijn in lijn met de 
voorgevel van de school geplaatst. De fietsnietjes zijn tegen de blinde koppen van de woonblokken aan de Jaffahof 
gepositioneerd waardoor deze niet meer prominent in beeld staan. Bij de hoofdentree aan het Jaffahof is de gevel 
van vloer tot plafond over de volle breedte van het hof transparant gemaakt, en de naam van de school is in losse 
letters op de dakrand geplaatst. Op de eerste verdieping wordt voorgesteld de gevels grenzend aan het groene 
dak te bekleden met houten latten die ook voor de raamkozijnen worden doorgezet. De tweede hoofdentree aan de 
achterzijde van het gebouw is geaccentueerd met een wit kader. De toegangen per onderwijscluster die uitkomen 
op het schoolplein aan de achterzijde zijn van ondergeschikte en functionele aard in het ontwerp en zijn niet 
aangepast. 
 
Het gevelontwerp is gewijzigd door in kleur een driedeling te suggereren. De donkere plint verloopt geleidelijk naar 
een lichter middendeel met enkele spekbanden in de kleur van de plint. De gevel wordt beëindigd met een donkere 
dakrand. Als gevelmateriaal worden geventileerde geveltegels voorgesteld. De indeling van de kozijnen is 
gewijzigd met een verticaal te openen deel in het midden. De te openen delen krijgen de verschillende kleuren uit 
het logo van de school. Aangegeven wordt dat de poort naar de toegang aan het Berkelplein nog buiten de 
opdracht van de architect valt maar in overleg met Woonstad en school nog verder uitgewerkt gaat worden.  
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 
Welstandsniveau:  Regulier 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

- 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. 
- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare 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. 
- 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. 
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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. 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij begrijpt dat de stedenbouwkundige volume-inpassing een vast gegeven is. Zij richt 
zich in haar reactie daarom alleen op de architectonische uitwerking. 
 
De commissie merkt op dat de entree aan de Jaffahof veel genereuzer en transparanter is geworden.  
Ook constateert zij dat het voorstel om door middel van een verloop in kleur de driedeling in de gevel te 
accentueren en dat rondom consequent toe te passen rust brengt in het gevelbeeld. Daarbij wordt wel opgemerkt 
dat nog niet duidelijk is of het gekozen gevelmateriaal in detaillering en veroudering een voldoende robuust 
gebouw oplevert dat kwalitatief gelijkwaardig is aan baksteen. Zij vraagt de architect dit nader uit te werken en met 
de details aan te tonen dat er een overtuigend en ook voor het uiterlijk duurzaam gebouw is ontworpen. De 
commissie vraagt om daarbij extra aandacht te schenken aan de hoeken en neggen. De suggestie wordt gedaan 
om ook de neggen van de kozijnen met speciale hoekelementen van de geveltegels te maken zodat er een robuust 
ogend gebouw ontstaat. Ook merkt de commissie op dat de kozijnen in felle contrastrijke kleuren onvoldoende zijn 
afgestemd op de omgeving en daardoor de rust en helderheid van het gebouw verstoren. 
 
De commissie vraagt ook aandacht voor de trappen aan de achterzijde. Het schoolplein mist aan deze zijde de 
royale ontvangst die vanaf de extra toegang vanaf het Berkelplein mag verwachten. De trappen zijn te veel een 
functioneel toegevoegd element en zouden zó veel meer betekenis kunnen krijgen als ze meer integraal in het 
ontwerp worden meegenomen als plek voor verbinding en ontmoeting. Tenslotte merkt de commissie op dat de 
suggestie van een eenvoudig spijlenhek als poort tussen Berkelplein en schoolplein nog niet de kwalitatieve en 
integrale oplossing is die hier gevraagd wordt. 
 
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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4.5  Hendrikstraat, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) 
 
Omschrijving:  Gevelrenovatie woningcomplexen 
Ontwerp:  HP Architecten 
Dossier:  OLO 5144471 (conceptaanvraag) 
 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 
van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 
het reglement van orde) 
 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 
van 13 mei 2020 en een tussentijds overleg met de architect, de opdrachtgever en een afvaardiging van de 
commissie.  
 
De historische notie van de losse pandjes is in het nieuwe ontwerp losgelaten en er is nadrukkelijk gezocht naar de 
beste oplossing voor het complex, passend binnen de omgeving en de opgave. Er worden twee varianten 
voorgesteld. Uitgangspunt is telkens het behouden van de achterliggende constructie en het vervangen van de 
beplating, de kozijnen, deuren en de balustrades. De eerste variant toont de minimale ingreep en vervolgens is er 
met beperkte middelen zoals het toevoegen van een accentkleur en verbijzonderde dakrand een tweede 
genuanceerdere variant gemaakt. Tot slot zijn de aangrenzende gebouwen van de woningbouworganisatie 
meegenomen in een vergezicht naar de toekomst.  
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 
Welstandsniveau:  Regulier 
 
Relevante criteria  

Ruimtelijke inpassing 

- 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. 
- 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. 
- 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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- 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 gewijzigde conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie respecteert de inzet van de architect en de zoektocht naar meer kwaliteit. De commissie geeft aan 
dat zij ziet dat het plan is verbeterd en dat er ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwerp meer rust in de 
straat ontstaat. De complexen worden opgefrist. 
 
De commissie moet echter ook constateren dat het ambitieniveau van de opdrachtgever niet het niveau van 
regulier onderhoud overstijgt. De ruimte en middelen die de architect zijn gegeven zijn nog steeds minimaal. De 
commissie stelt vast dat de basisaanpak, de eerste variant, het vervangen van de gevelpanelen en kozijnen zonder 
duurzame structurele gevelwijziging kan worden gezien als onderhoud. Regulier onderhoud is vergunningsvrij en 
behoeft geen welstandstoetsing.  
 
Conclusie 

De commissie geconstateerd dat het voorstel geen welstandstoetsing behoeft en onthoudt zich van een verdere 
reactie op het plan. 
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4.6  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (4e commissiebespreking) (rijksmonument) 
 
Omschrijving:  Dakopbouw 
Ontwerp:  Kraaijvanger B.V. 
Dossier:  OMV.20.05.00091 (voorheen conceptaanvraag OLO 4554165) 
 
Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepast aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de 
in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 
Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  
 

Omschrijving van het aangepaste plan 

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 2 september 2020 presenteert de architect een aangepast 
planvoorstel voor de beoogde dakopbouw op het noordelijke zijde van het dakvlak van de voormalige 
Amsterdamse Bank – Incasso Bank. Ten aanzien van de vraag naar meer samenhang in de architectonische 
eenheid van de dakopbouw is de dakrand aangepast tot een continu element. Deze is nu aan alle zijdes gelijk van 
vormgeving en positie. Daarnaast wordt in het nieuwe voorstel de glazen pui van de langs- en kopgevel tot één 
travee in de achtergevel doorgezet. Het motief in het aluminium paneel in de voor- en zijgevel is afgeleid van het 
bestaande hekwerk bij de hoofdentree. De eerder voorgestelde klimaatgevel aan de achterzijde wordt vervangen 
door een aluminiumgevel. De voorgestelde parelmoer kleur voor de geveldelen en de dakrand is gebaseerd op de 
kleurtoon van de rotunda. Het thema duurzaamheid wordt vertaald in zonnepanelen op het dak van de beoogde 
opbouw. De nieuw benodigde installatie wordt in het aangepaste voorstel uit het zicht achter de bestaande 
installatie opbouw geplaatst. Bij een volgende renovatie van de bestaande installaties zullen deze beter worden 
ingepast en zo mogelijk inpandig worden geplaatst. 
 
Met betrekking tot de studie naar een passende aansluiting van de dakopbouw op de monumentale rotunda zijn 
twee modellen ontwikkeld. Het eerste model betreft het voorgaande voorstel waarbij de aansluiting van de 
dakopbouw op de rotunda gespiegeld is aan de bestaande dakopbouw. Bij het tweede model schuift de aansluiting 
een venster op. De architect is van mening dat het voorgaande voorstel het beste past bij de bestaande symmetrie 
en een betere compositie oplevert tussen de rotunda en beoogde dakopbouw. Voor het herstel van 
monumentwaarde worden de verwijderde betonlateien in de vensters van de rotunda gereconstrueerd. 
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 
Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 
 
Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.   
Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
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- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 
(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 
hebben voor het uiterlijk.  

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

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 
ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  
 

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

nabespreking 

De commissie is positief over de hoofdopzet van de dakopbouw. De gevraagde samenhang is met een consistente 
daklijn en een nieuwe vormgeving van de achtergevel bereikt. Zij geeft voor een royale hoekoplossing ter 
overweging mee het glas in de achtergevel vanuit de overgang met de kopgevel verder door te zetten. Voor wat 
betreft de aansluiting van de dakopbouw op de rotunda kan de commissie op basis van de twee modellen 
meegaan in de keuze van de architect voor model één. Zij is het eens met de architect dat het eerste model een 
betere compositie oplevert tussen de dakopbouw en de rotunda en de rotunda ondanks de verschuiving naar een 
verder venster voldoende zichtbaar blijft. De commissie reageert positief op het reconstrueren van de verwijderde 
monumentale betonlateien, maar vraagt wel om een nadere uitwerking, waarin wordt aangetoond dat het een 
zuivere reconstructie betreft.  
 
Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg als nader wordt 
aangetoond dat het een zuivere reconstructie van de betonlatei betreft. De commissie vraagt het secretariaat het 
plan verder af te handelen.  
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4.7  Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom  
Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter 
Dossier:  OLO 5210345 (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 Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom. Het betreft de nieuwbouw voor 
gebouwdeel C dat samen met de bestaande gebouwdelen B en D een nieuw geheel dient te worden. Het 
gebouwdeel C ligt aan het voetgangersgebied van de campus en wordt de nieuwe hoofdentree van de samen te 
stellen gebouwdelen. De prominente hoofdentree gaat over in een oplopend atrium langs de noordgevel. In het 
atrium komt een luie trap met daaraan verschillende projectruimtes. Het atrium zelf is aan de binnenzijde met hout 
bekleed en vrij groen ingericht. De sfeer zal op zachte wijze naar buiten afstralen. Het dak van het atrium bestaat 
uit transparante zonnepanel. Op de begane grond komt op de hoek een café en liggen er ‘open’ collegezalen aan 
de gevel om de levendigheid naar de straat te vergroten. De gevelcompositie volgt uit de gebouwlogistiek. Het 
bestaat uit een spel van horizontale banden die de verdiepingshoogte aangeven en verticale stijlen van de 
glaspuien tussen de banden. Bij het atrium wordt een inverse van de horizontale band toegepast door middel van 
een dubbele kliklijst op de vliesgevel. De drie gebouwdelen hebben elk een eigen uitstraling, maar worden door de 
horizontale gevelbelijning wel optisch met elkaar verbonden.   
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein 
Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 
 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 
- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 
- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan 

bestaande gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + 
nieuw). 

- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk, het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 
- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 
Gebouw op zichzelf 
- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 
o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen 

hoog zijn. 
o Bovenbouw is alles boven de plint. 
o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 

Plint 
- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare 

ruimte.  
- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de 

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 
tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 
max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 
ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 
gekeken. 
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- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 
- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 
- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 
- Geen hekken en rolluiken 
Bovenbouw 
- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 
- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 
- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende 

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 
- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 
- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 
- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 
- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 
Top 
- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 
- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 
- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 
Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 
- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 
- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering, uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

van het campus Masterplan. 
- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben 

op de kwaliteit.  
- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 
Reclame 
- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 
regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

  
Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 
planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 
 

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

De commissie is positief over het planvoorstel. Het is een krachtig en overtuigend concept dat van betekenis is 
voor de campus. Het concept van een atrium langs de lange noordgevel met daaraan de projectruimtes geeft een 
interessante interactie tussen binnen en buiten. Daarnaast is de begane grond zo geprogrammeerd dat door 
publieke functies en open collegezalen er een levendige plint ontstaat. Met betrekking tot de overige bestaande 
gebouwdelen B en D wordt gevraagd de samenhang te versterken. Wellicht dat de kleurstelling van de gevel hierin 
van betekenis kan zijn. Daarnaast wordt meegegeven de afscheiding van de bestaande parkeergarage en de 
containers als een integrale ontwerpopgave te zien.  
 
Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag en vraagt aandacht voor 
bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 
uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.8 Hoogstraat 185, Centrum (2e commissiebespreking) 
 
Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 
Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 
Dossier:  OLO 5288535 (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  

Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 2 september 2020 presenteert de architect een aangepast 
planvoorstel voor de herontwikkeling en uitbreiding van het voormalige winkelpand aan de Hoogstraat 185. Het 
betreft met name de omgang van het witte middendeel van de gevel van het bestaande gebouw. De eerder 
voorgestelde uitbreiding van het gebouw met meerdere bouwlagen maakt nog deel uit van de planvorming en het 
programma gaat nog altijd van retail naar gemengd gebruik.  
 
Met betrekking tot het middendeel van de gevel is onderzocht op welke wijze er verhoogde entrees kunnen worden 
aangebracht zonder de continuïteit van het witte middendeel van de gevel te ondermijnen en tegemoet te komen 
aan het kenmerk van krachtige en robuuste volumes. Hiertoe is de volledig open hoek in het verlengde van de 
Beurstraverse gewijzigd in een glazen gevel met één of twee horizontale witte banden. De architect is van mening 
dat beide opties kunnen in relatie tot de continuïteit van het witte middendeel van de bestaande gevel. Op de hoek 
vanuit de Hoogstraat wordt voorgesteld het witte middengedeelte op te trekken en een hoge entree op te nemen. 
Daarbij worden vergelijkbare beelden getoond van gebouwen langs de Beurstraverse. Dit principe herhaalt zich bij 
de entree van de kantoren. Voor wat betreft de plint wordt maximaal ingezet op het activeren ervan met publieke 
functies en retail. Aan de Westewagenstraat wordt hier horeca en een publieke fietsenstaling aan toegevoegd.  
 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 
Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 
 
Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 
Verschijningsvorm 
- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
- 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. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 
- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

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

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.  
 

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

nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de hoge ambitie en het onderzoek naar een herontwikkeling die de relatie met 
het publieke domein en de directe omgeving versterkt. Het activeren van de begane grond aan de 
Westewagenstraat door hier een publieke fietsenstalling en horeca te situeren in combinatie met de retailruimtes 
aan de andere zijden speelt hierin een belangrijke rol. De samenhang van het oorspronkelijke pand met de directe 
omgeving wordt echter door de voorgestelde ingrepen in het witte middendeel nog te veel geweld aan gedaan. Het 
op de hoeken verhogen van de plint druist naar de mening van de commissie te veel in tegen het kenmerk van 
krachtige en robuuste volumes, dat typerend is voor de wederopbouw architectuur van zowel dit pand als de 
omliggende monumentale gebouwen. Gevraagd wordt om dichter bij de uitgangsprincipes van de 
wederopbouwarchitectuur te blijven. Wellicht dat het oorspronkelijke ontwerp van het betreffende gebouw door de 
architect Kraaijvanger als inspiratiebron kan dienen voor de gevelwijziging. Ook voor de vormgeving van de 
entrees vindt de commissie dat eerder gekeken dient te worden naar de naastgelegen monumenten uit de 
wederopbouwperiode dan naar de latere bebouwing aan de Beurstraverse. 
 
Tot slot worden de nog van kracht zijnde opmerkingen uit het voorgaande verslag herhaald: 
- Het programmeren en vergroenen van het nieuwe dak verhoogd de attractiviteit van het dak. Voor een goed 

eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen. 
- De te maken connectie tussen de naastgelegen parkeergarage en het dak biedt kansen voor een 

opwaardering van de architectuur van de garage en de uitstraling naar de Van Leeuwenstraat. De commissie 
doet de oproep tot een integrale herontwikkeling. Graag ziet zij in het plan hoe deze twee gebouwen met 
elkaar samenwerken.  

  
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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	4.3 Marconistraat, Delfshaven (1e commissiebespreking) (15 min)  13:35 
	 Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen 
	 Ontwerp:   WK architecten 
	 Dossier:   OLO 5335695 (conceptaanvraag) 
	 
	4.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 13:50 
	Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 
	Ontwerp:   LKSVDD architecten 
	 Dossier:   OLO 5316291 (conceptaanvraag) 
	 
	4.5  Hendrikstraat, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 
	Omschrijving: Gevelrenovatie woningcomplexen 
	 Ontwerp:   HP Architecten 
	 Dossier:   OLO 5144471 (conceptaanvraag) 
	 
	4.6  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (4e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 14:20 
	Omschrijving: Dakopbouw 
	 Ontwerp:   Kraaijvanger B.V. 
	 Dossier:   OMV.20.05.00091 
	 
	4.7  Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 
	Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom 
	 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter 
	 Dossier:   OLO 5210345 (conceptaanvraag)  
	 
	4.8  Hoogstraat 185, Centrum (2e commissiebespreking) (20 min) 14:50 
	 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw  
	 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 
	 Dossier:   OLO 5288535 (conceptaanvraag) 
	  
	4.1a  Nabij Rijnhaven Z.z. 6, Feijenoord (4e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Wijziging bouwplan The View Fase 1 - Oostgebouw 
	Ontwerp:  Joke Vos Architecten 
	Dossier:  OMV.20.10.00204 (Wijziging op OMV.18.06.00329) 
	 
	Toetsingskader 
	De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de wijziging op de omgevingsvergunning getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 
	 
	Omschrijving van het aangepaste plan 
	De architect presenteert een aantal wijzigingen op het bouwplan The View Fase 1, waar 3 juni 2019 een Positief onder Voorwaarde advies op is gegeven. Het betreft de volgende wijzigingen aan het Oostgebouw: 
	 
	- De dakverdieping heeft een gewijzigde indeling gekregen. 
	- De dakverdieping heeft een gewijzigde indeling gekregen. 
	- De dakverdieping heeft een gewijzigde indeling gekregen. 

	- Het dakterras in de westgevel is komen te vervallen. 
	- Het dakterras in de westgevel is komen te vervallen. 

	- De installatieroosters aan de zuidgevel zijn een aantal stramienen verplaatst. 
	- De installatieroosters aan de zuidgevel zijn een aantal stramienen verplaatst. 

	- Er worden aluminium koppelstukken in plaats van donker glas in een aantal kozijnen toegepast. 
	- Er worden aluminium koppelstukken in plaats van donker glas in een aantal kozijnen toegepast. 

	- De kop van het gebouw krijgt een grote overhoekse luifel boven de entree van het hotel. 
	- De kop van het gebouw krijgt een grote overhoekse luifel boven de entree van het hotel. 

	- De ronde vorm op de kop van het gebouw wordt doorgetrokken van de plint tot aan de dakrand. 
	- De ronde vorm op de kop van het gebouw wordt doorgetrokken van de plint tot aan de dakrand. 

	- In de oostgevel zijn de breedtes van de kozijnen en het dichte gevelvlak aangepast. 
	- In de oostgevel zijn de breedtes van de kozijnen en het dichte gevelvlak aangepast. 


	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Rivierlocaties 
	Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 
	 
	Relevante criteria Relatie met de omgeving: 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

	- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 
	- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

	- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  
	- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  

	- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 
	- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

	- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 
	- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

	- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare ruimte. 
	- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare ruimte. 

	- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 
	- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 

	- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 
	- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 

	- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan tot de bestaande graansilo (Codrico).  
	- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan tot de bestaande graansilo (Codrico).  

	- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 
	- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 

	- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade naast het ECC tot uitdrukking komt. 
	- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade naast het ECC tot uitdrukking komt. 

	- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  
	- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  

	- Maashaven.  
	- Maashaven.  


	Gebouwen op zichzelf: 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

	- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
	- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 

	- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
	- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 

	- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  
	- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  


	- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het basement geplaatst.  
	- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het basement geplaatst.  
	- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

	- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   bouwstenen overstijgen.  
	- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   bouwstenen overstijgen.  

	- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het gebouw één geheel blijft. 
	- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het gebouw één geheel blijft. 

	- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   havenbebouwing. 
	- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   havenbebouwing. 

	- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 
	- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

	- De gevel staat op de grond. 
	- De gevel staat op de grond. 

	- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 
	- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 

	- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 
	- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 

	- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken voorgevel te worden ontworpen. 
	- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken voorgevel te worden ontworpen. 

	- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met groene daktuinen. 
	- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met groene daktuinen. 

	- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog. 
	- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog. 

	- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 
	- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 

	- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 
	- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 

	- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn kleinschaliger dan langs de randen. 
	- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn kleinschaliger dan langs de randen. 

	- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 
	- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 

	- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 
	- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 


	Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 

	- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 
	- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 

	- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 
	- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

	- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  
	- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  

	- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 
	- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

	- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het bijzondere programma van het ECC. 
	- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het bijzondere programma van het ECC. 

	- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 
	- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

	- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te versterken. 
	- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te versterken. 

	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 
	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 


	 
	Reactie van de commissie op de wijziging omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie geeft aan dat de aanpassingen aan de bovenste verdieping en het dak het plan ten goede komen. Ook zijn de kleinere wijzigingen in de gevels in lijn met het eerdere voorstel. De commissie kan echter niet positief adviseren op de aanpassingen aan de kop van het gebouw aan de Hillelaan. Met de wetenschap van de bouwplannen van de volgende fase van bouwproject ziet de commissie graag de beide plannen samen weergegeven om te kunnen beoordelen op welke wijze de entrees en de gevels van beide gebouwen
	 
	De commissie vraagt de architect om in een volgende vergadering een aangepast plan te presenteren met een integrale benadering voor de kop van het gebouw en de aansluiting met The View 2. Daarnaast geeft zijn aan dat de voorwaarde in het vorige advies voor het aanleveren van een reclameplan nog steeds van kracht is. 
	 
	Conclusie 
	Er is geconstateerd dat de wijzigingen op de aanvraag omgevingsvergunning strijdig zijn met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering.  
	4.1b  Hillelaan 77, Feijenoord (4e commissiebespreking) 
	  
	Omschrijving:  The View fase 2 
	Ontwerp:  DEDRIE Architecten 
	Dossier:  OLO 2969199 (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 plan 
	De architect presenteert een aangepast voorstel naar aanleiding van de opmerkingen uit het welstandsverslag van 3 juli 2019. De toren is hoger geworden en krijgt een forse kroonlijst waarachter de installaties worden opgelost. De brug naar het naastgelegen metrostation is komen te vervallen. Doordat de supermarkt naar het souterrain is verplaatst is de passage door het gebouw naar de begane grond verplaatst. Het souterrain wordt verder ingevuld met bergingen die deels onder het trottoir zijn gepositioneerd.
	 
	De gevelopzet van de toren en het basement bestaat uit een betonnen frame met grote verticale openingen over een aantal verdiepingen. Aan beide zijden van de passage worden de opening in het frame vergroot. De hoofdentree voor de appartementen bevindt zich op de hoek van de Hillelaan en de Brede Hilledijk. De plint aan de Brede Hilledijk krijgt een invulling van een commerciële ruimte aan de andere zijde en verder twee goedereningangen, een technische ruimte en een opening voor de vluchtweg.  
	 
	Tenslotte worden de principedetaillering van de verspringende betonnen geveldelen, de foto’s van de bemonstering van de prefab elementen en het palet aan verschillende gevelmaterialen getoond. 
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Rivierlocaties 
	Welstandsniveau:  Ontwikkeling (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 
	 
	Relevante criteria Relatie met de omgeving: 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 
	- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

	- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 
	- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

	- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  
	- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  

	- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 
	- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

	- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 
	- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

	- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare ruimte. 
	- De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen met de bebouwing de openbare ruimte. 

	- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 
	- De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur met het Santosplein als centrum. 

	- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 
	- Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade vrij zicht op de Rijnhaven. 

	- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan tot de bestaande graansilo (Codrico).  
	- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan tot de bestaande graansilo (Codrico).  

	- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 
	- De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 

	- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade naast het ECC tot uitdrukking komt. 
	- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade naast het ECC tot uitdrukking komt. 

	- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  
	- Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols. Deze verbindt de Rijnhaven met de  

	- Maashaven.  
	- Maashaven.  


	Gebouwen op zichzelf: 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 
	- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 


	- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
	- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 
	- De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met één of twee verticale ‘accenten’. 

	- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
	- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 

	- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  
	- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  

	- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het basement geplaatst.  
	- Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

	- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   bouwstenen overstijgen.  
	- De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken die de maat van de individuele   bouwstenen overstijgen.  

	- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het gebouw één geheel blijft. 
	- Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits niet op de begane grond en mits het gebouw één geheel blijft. 

	- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   havenbebouwing. 
	- De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plangebied en refereren daar aan de oude   havenbebouwing. 

	- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 
	- Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de onderste lagen. Hier ontstaat het nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

	- De gevel staat op de grond. 
	- De gevel staat op de grond. 

	- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 
	- Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak. 

	- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 
	- Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter). 

	- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken voorgevel te worden ontworpen. 
	- De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het openbaar gebied dienen als uitgesproken voorgevel te worden ontworpen. 

	- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met groene daktuinen. 
	- De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld. Ze kunnen worden ingericht met groene daktuinen. 

	- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog. 
	- De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere verdiepingen beslaan. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog. 

	- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 
	- In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint. 

	- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 
	- De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard met een zorgvuldige bewerking. 

	- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn kleinschaliger dan langs de randen. 
	- De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies. De functies in het binnengebied zijn kleinschaliger dan langs de randen. 

	- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 
	- Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen dienen open en duidelijk aanwezig te zijn. 

	- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 
	- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 


	Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 
	- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 

	- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 
	- De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter. 

	- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 
	- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

	- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  
	- Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking.  

	- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 
	- De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren sluiten aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

	- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het bijzondere programma van het ECC. 
	- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het bijzondere programma van het ECC. 

	- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 
	- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

	- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te versterken. 
	- Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plasticiteit gevel te bewerken en te versterken. 

	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 
	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, de werking van (zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 


	 
	Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie geeft aan dat met het vervallen van de brug en de herpositionering van de passage naar de begane grond de opzet van het plan veel helderder is geworden. Het monumentale Santos gebouw wordt veel meer in zijn waarde gelaten doordat de luifel aan die zijde is komen te vervallen en de gevelopzet aan die zijde rustiger is geworden. Ook kan de commissie instemmen met het verhogen van de toren. De principedetaillering van de gevel 
	is goed passend bij het gebouwconcept en de locatie, en de foto’s van de bemonstering leveren, voor zover dit nu beoordeeld kan worden, een overtuigend beeld op.  
	 
	De commissie is echter nog niet overtuigt van de aansluiting van het gebouw op het maaiveld en fase 1 van The View. De commissie vraagt de architect om de plint aan de Hillelaan samen met het naastgelegen voorstel uit Fase 1 van The View in beeld te brengen, en om een integrale benadering voor de invulling van de beganegrond en een passende aansluiting van deze twee gebouwen. Ook is de commissie niet akkoord met het positioneren van bergingen onder het trottoir omdat dit onregelmatige verzakkingen in het ma
	 
	De invulling van de begane grondverdieping aan de Brede Hilledijk is door de optelsom van twee goedereningangen, een technische ruimte en de opening voor de vluchtweg nog niet overtuigend en strijdig met de welstandscriteria. De open inkijk in de goedereningangen zal deze zijde een rommelig aanzicht geven. De commissie vraagt in samenhang met het ontwerp van de openbare ruimte te onderzoeken welke alternatieve oplossingen er voorstelbaar zijn voor deze prominente straathoek.  
	 
	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.   
	4.2  Van Swietenlaan 85A, 85C & 95C, Charlois (1e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Vergroten van 3 woningen 
	Ontwerp:  DaF-architecten  
	Dossier:  OLO 5120379 (conceptaanvraag) & OLO 5080907 (conceptaanvraag) 
	 
	Toetsingskader  
	De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van orde) 
	 
	Omschrijving van het plan 
	De architect presenteert een principevoorstel voor het toevoegen van op- en aanbouwen op een aantal rijen portiek-etage blokken aan de rand van het Zuidplein. De bestaande blokken zijn opgebouwd uit metselwerk gevels met een overkragende houten dakrand. De blokken staan aan de voorzijde aan de straat en hebben tuinen van verschillende dieptes aan de achterzijde. De koppen hebben een accent van een naar buiten gedetailleerde schoorsteen over de volledige hoogte van de gevel.  
	 
	Een deel van de bewoners wil hun woning uitbreiden, wat op de begane grond mogelijk is door een aanbouw in de tuin en bij de bovenste woningen door middel van een dakopbouw. De architect toont hierbij een studie die een toolbox dient te worden voor de mogelijke uitbreidingen.  
	 
	De opbouwen worden terugliggend van de bestaande gevel voorgesteld met een dakterras aan de achterzijde, en sluiten op de koppen aan op de bestaande schoorsteen. De houten dakrand wijkt af van de bestaande dakrand doordat deze een veel kleinere overstek krijgt en wordt afgeschuind, in lijn met de dakrand van de bestaande garageboxen. De nieuwe gevel wordt voorgesteld in pleisterwerk waarin een horizontale belijning wordt aangebracht. De woningen aan de begane grond worden aan de achterzijde uitgebreid, en w
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 
	Welstandsniveau:  Regulier 
	 
	Relevante criteria Ruimtelijke inpassing 
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

	- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 
	- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

	- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 
	- 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. 
	- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
	- 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.  
	- 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 is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende bebouwing.  

	- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 
	- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

	- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de omringende blokken. 
	- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de omringende blokken. 

	- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 
	- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en erkers) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 


	- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat en schaal van het hoofdgebouw. 
	- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat en schaal van het hoofdgebouw. 
	- 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 en maken deel uit van het gevelontwerp. 
	- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa en maken deel uit van het gevelontwerp. 

	- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig vormgegeven.  
	- 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. 
	- 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. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

	- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als deel van een reeks van belang. 
	- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als deel van een reeks van belang. 

	- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
	- 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. 
	- 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 ondersteunt de keuze voor een integrale aanpak door middel van het creëren van een toolbox voor de verschillende uitbreidingen. De zoektocht naar samenhang in de verschillende uitbreidingen en met de bestaande architectuur wordt gewaardeerd. De bouwblokken kennen een ambachtelijke en ingetogen vormgeving die bij eventuele aanpassingen overeind zal moeten blijven. Vanuit die constatering is de commissie nog niet geheel overtuigd van het voorstel dat nu wordt getoond, en vraagt zij de architect o
	 
	Door de keuze voor afwijkend materiaal en detaillering zijn de uitbreidingen te weinig versmolten met de bestaande architectuur. De individuele uitbreidingen op de collectieve gebouwen krijgen hierdoor een te incidenteel karakter. Ook vraagt de commissie zich af of het terugleggen van de opbouwen ten opzichte van de bestaande gevel de juiste keuze is. De commissie vraagt om in de verschijningsvorm en materialisering van de uitbreidingen meer samenhang in het geheel te krijgen. Daarbij vraagt zij extra aanda
	 
	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. 
	  
	4.3 Marconistraat, Delfshaven (1e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen 
	Ontwerp: WK architecten 
	Dossier:  OLO 5335695 (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 laboratorium verzamelgebouw. De locatie ligt in de knik van de toekomstige Havenallee, tegenover de Citrusveiling in het ontwikkelgebied Galileipark van Merwe- Vierhavengebied. De aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond resulteren in een afgeschuind plot waarbinnen het volume wordt gerealiseerd. De stedenbouwkundige randvoorwaarden stellen dat het plot moet bestaan uit twee gebouwdelen met elk een eigen materiaal en architectonische stij
	 
	Het volume wordt voorgesteld als twee aaneengesloten afzonderlijke gebouwdelen met elk een andere architectonische uitwerking. Het hogere bouwdeel van zeven lagen krijgt een industriële gridgevel van staalprofielen en glas en het bouwdeel van vier lagen hoog wordt voorgesteld in donker gemêleerd metselwerk. 
	Beide delen hebben een dubbelhoge plint met glas tot aan de vloer waardoor er vanaf de straat zicht is op de laboratoria. De entrees zijn gesitueerd aan de Havenallee. Het is mogelijk dat er later wordt gekozen de entrees samen te voegen tot één centrale ontvangstruimte. De expeditie en gemeenschappelijke ruimten voor de kantoren en laboratoria zijn aan de achterzijde gesitueerd. De expeditie wordt ontsloten vanaf de nieuwe Makerstraat. 
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 
	Welstandsniveau:  Regulier 
	 
	Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel wordt getoetst aan de Uitgangspunten van Welstandstoelichting. 
	 
	Relevante criteria uit de Welstandsnota: Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 19): 
	 
	1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 
	1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 
	1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

	2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  
	2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

	3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  
	3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

	4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 
	4. De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding. 

	5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  
	5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde draagt bij aan de beleving van het openbare gebied.  

	6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  
	6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen het gevelbeeld van het gebouw.  


	 
	Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie geeft aan dat het plan het eerste nieuwbouwplan is binnen de gebiedsontwikkeling van het M4H Makers District. Een beeldkwaliteitsplan of nieuwe welstandsparagraaf voor het gebied is in wording maar nog niet vastgesteld. De geldende welstandscriteria voor het gebied zijn in het licht van deze gebiedsontwikkeling niet toereikend om het plan te kunnen beoordelen. Om deze redenen besluit de commissie het voorstel te toetsen aan de Uitgangspunten van Welstandstoelichting.  
	 
	De commissie merkt op dat een gebouw op deze prominente plek, aan de knik van de Havenallee, tegenover het Rijksmonument de Citrusveiling, het nieuwe elan van het gebied tot uitdrukking moet brengen. Zij stelt echter vast dat het voorstel er nog niet in slaagt deze ambities waar te maken. Een overtuigende relatie met deze bijzondere positie en de gebouwen in de directe omgeving ontbreekt. Ook de interactie met het openbare gebied overtuigt niet. Zij constateert dat het plan daarom te weinig specifiek is voo
	 
	De commissie is er niet van overtuigd dat de pandsgewijze invulling van het plot hier de juiste keuze is. Zij realiseert zich dat zij hiermee een andere mening is toegedaan dan stedenbouw en stelt daarom voor hier intern met de stedenbouwkundige over in gesprek te gaan. De commissie doet de suggestie het volume als één op zichzelf staand, robuust en kloek gebouw vorm te geven dat een bijdrage vormt aan de beleving van het openbare gebied, een ensemble vormt met gebouwen in de omgeving en past bij de hoge am
	 
	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. 
	 
	  
	4.4  Jaffahof 75, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Arentschool 
	Ontwerp: LKSVDD architecten 
	Dossier:  OLO 5316291 (conceptaanvraag) 
	 
	Toetsingskader 
	De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van orde) 
	 
	Omschrijving van het aangepaste plan 
	De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 16 september 2020. Ten eerste wordt toegelicht dat de ruimtelijke inpassing een politiek gemotiveerd gegeven is op basis van een eerder stedenbouwkundig onderzoek naar verschillende ruimtelijke varianten binnen het bestemmingsplan. De volume opbouw is daarom niet gewijzigd ten opzichte van het plan dat eerder is gepresenteerd. 
	 
	Het voorterrein van de school en de overgang naar openbaar gebied is in overleg met stedenbouw opnieuw vormgegeven en met plantvakken vergroend. De hekwerken die het schoolterrein begrenzen zijn in lijn met de voorgevel van de school geplaatst. De fietsnietjes zijn tegen de blinde koppen van de woonblokken aan de Jaffahof gepositioneerd waardoor deze niet meer prominent in beeld staan. Bij de hoofdentree aan het Jaffahof is de gevel van vloer tot plafond over de volle breedte van het hof transparant gemaakt
	 
	Het gevelontwerp is gewijzigd door in kleur een driedeling te suggereren. De donkere plint verloopt geleidelijk naar een lichter middendeel met enkele spekbanden in de kleur van de plint. De gevel wordt beëindigd met een donkere dakrand. Als gevelmateriaal worden geventileerde geveltegels voorgesteld. De indeling van de kozijnen is gewijzigd met een verticaal te openen deel in het midden. De te openen delen krijgen de verschillende kleuren uit het logo van de school. Aangegeven wordt dat de poort naar de to
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 
	Welstandsniveau:  Regulier 
	 
	Relevante criteria Ruimtelijke inpassing 
	- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 
	- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de stad als geheel. 
	- 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 bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 
	- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

	- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 
	- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

	- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
	- 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.  
	- 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.). 
	- 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. 
	- 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.  
	- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig vormgegeven.  
	- 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. 
	- 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. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

	- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 
	- 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 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.  
	- 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). 
	- 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. 
	- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

	- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
	- 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. 
	- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 


	 
	Reactie van de commissie op de gewijzigde conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie geeft aan dat zij begrijpt dat de stedenbouwkundige volume-inpassing een vast gegeven is. Zij richt zich in haar reactie daarom alleen op de architectonische uitwerking. 
	 
	De commissie merkt op dat de entree aan de Jaffahof veel genereuzer en transparanter is geworden.  
	Ook constateert zij dat het voorstel om door middel van een verloop in kleur de driedeling in de gevel te accentueren en dat rondom consequent toe te passen rust brengt in het gevelbeeld. Daarbij wordt wel opgemerkt dat nog niet duidelijk is of het gekozen gevelmateriaal in detaillering en veroudering een voldoende robuust gebouw oplevert dat kwalitatief gelijkwaardig is aan baksteen. Zij vraagt de architect dit nader uit te werken en met de details aan te tonen dat er een overtuigend en ook voor het uiterl
	 
	De commissie vraagt ook aandacht voor de trappen aan de achterzijde. Het schoolplein mist aan deze zijde de royale ontvangst die vanaf de extra toegang vanaf het Berkelplein mag verwachten. De trappen zijn te veel een functioneel toegevoegd element en zouden zó veel meer betekenis kunnen krijgen als ze meer integraal in het ontwerp worden meegenomen als plek voor verbinding en ontmoeting. Tenslotte merkt de commissie op dat de suggestie van een eenvoudig spijlenhek als poort tussen Berkelplein en schoolplei
	 
	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. 
	 
	 
	  
	4.5  Hendrikstraat, Kralingen-Crooswijk (2e commissie bespreking) 
	 
	Omschrijving:  Gevelrenovatie woningcomplexen 
	Ontwerp:  HP Architecten 
	Dossier:  OLO 5144471 (conceptaanvraag) 
	 
	Toetsingskader 
	De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van orde) 
	 
	Omschrijving van het aangepaste plan 
	De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 13 mei 2020 en een tussentijds overleg met de architect, de opdrachtgever en een afvaardiging van de commissie.  
	 
	De historische notie van de losse pandjes is in het nieuwe ontwerp losgelaten en er is nadrukkelijk gezocht naar de beste oplossing voor het complex, passend binnen de omgeving en de opgave. Er worden twee varianten voorgesteld. Uitgangspunt is telkens het behouden van de achterliggende constructie en het vervangen van de beplating, de kozijnen, deuren en de balustrades. De eerste variant toont de minimale ingreep en vervolgens is er met beperkte middelen zoals het toevoegen van een accentkleur en verbijzon
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 
	Welstandsniveau:  Regulier 
	 
	Relevante criteria  
	Ruimtelijke inpassing 
	- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 
	- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 
	- 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. 
	- 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. 
	- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
	- 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 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.). 
	- 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.). 
	- 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. 
	- 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.  
	- 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. 
	- 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. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

	- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
	- 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 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.  
	- 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). 
	- 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. 
	- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
	- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

	- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
	- 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. 
	- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 


	 
	Reactie van de commissie op de gewijzigde conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie respecteert de inzet van de architect en de zoektocht naar meer kwaliteit. De commissie geeft aan dat zij ziet dat het plan is verbeterd en dat er ten opzichte van het eerder gepresenteerde ontwerp meer rust in de straat ontstaat. De complexen worden opgefrist. 
	 
	De commissie moet echter ook constateren dat het ambitieniveau van de opdrachtgever niet het niveau van regulier onderhoud overstijgt. De ruimte en middelen die de architect zijn gegeven zijn nog steeds minimaal. De commissie stelt vast dat de basisaanpak, de eerste variant, het vervangen van de gevelpanelen en kozijnen zonder duurzame structurele gevelwijziging kan worden gezien als onderhoud. Regulier onderhoud is vergunningsvrij en behoeft geen welstandstoetsing.  
	 
	Conclusie 
	De commissie geconstateerd dat het voorstel geen welstandstoetsing behoeft en onthoudt zich van een verdere reactie op het plan. 
	  
	4.6  Blaak 40, Kamer van Koophandel, Centrum (4e commissiebespreking) (rijksmonument) 
	 
	Omschrijving:  Dakopbouw 
	Ontwerp:  Kraaijvanger B.V. 
	Dossier:  OMV.20.05.00091 (voorheen conceptaanvraag OLO 4554165) 
	 
	Toetsingskader 
	De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepast aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  
	 
	Omschrijving van het aangepaste plan 
	Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 2 september 2020 presenteert de architect een aangepast planvoorstel voor de beoogde dakopbouw op het noordelijke zijde van het dakvlak van de voormalige Amsterdamse Bank – Incasso Bank. Ten aanzien van de vraag naar meer samenhang in de architectonische eenheid van de dakopbouw is de dakrand aangepast tot een continu element. Deze is nu aan alle zijdes gelijk van vormgeving en positie. Daarnaast wordt in het nieuwe voorstel de glazen pui van de langs- 
	 
	Met betrekking tot de studie naar een passende aansluiting van de dakopbouw op de monumentale rotunda zijn twee modellen ontwikkeld. Het eerste model betreft het voorgaande voorstel waarbij de aansluiting van de dakopbouw op de rotunda gespiegeld is aan de bestaande dakopbouw. Bij het tweede model schuift de aansluiting een venster op. De architect is van mening dat het voorgaande voorstel het beste past bij de bestaande symmetrie en een betere compositie oplevert tussen de rotunda en beoogde dakopbouw. Voo
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Centrummix 
	Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 
	 
	Relevante criteria 
	Ruimtelijke inpassing 
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

	- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
	- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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


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

	- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
	- 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 is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende bebouwing.   


	Materiaal, kleur en detaillering 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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


	- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
	- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
	- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

	- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.  
	- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.  

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

	- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 
	- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

	- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
	- 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.  
	- 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 is positief over de hoofdopzet van de dakopbouw. De gevraagde samenhang is met een consistente daklijn en een nieuwe vormgeving van de achtergevel bereikt. Zij geeft voor een royale hoekoplossing ter overweging mee het glas in de achtergevel vanuit de overgang met de kopgevel verder door te zetten. Voor wat betreft de aansluiting van de dakopbouw op de rotunda kan de commissie op basis van de twee modellen meegaan in de keuze van de architect voor model één. Zij is het eens met de architect dat
	 
	Conclusie 
	Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg als nader wordt aangetoond dat het een zuivere reconstructie van de betonlatei betreft. De commissie vraagt het secretariaat het plan verder af te handelen.  
	 
	 
	 
	 
	  
	4.7  Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom  
	Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter 
	Dossier:  OLO 5210345 (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 Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom. Het betreft de nieuwbouw voor gebouwdeel C dat samen met de bestaande gebouwdelen B en D een nieuw geheel dient te worden. Het gebouwdeel C ligt aan het voetgangersgebied van de campus en wordt de nieuwe hoofdentree van de samen te stellen gebouwdelen. De prominente hoofdentree gaat over in een oplopend atrium langs de noordgevel. In het atrium komt een luie trap met daaraan verschillende projectruimtes. Het atrium zelf is aan d
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein 
	Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied) 
	 
	Relevante criteria 
	Relatie met de omgeving 
	- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 
	- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 
	- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

	- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan bestaande gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + nieuw). 
	- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan bestaande gebouwen worden gebouwd, deze worden beoordeeld op het uiteindelijke totaalvolume (oud + nieuw). 

	- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk, het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 
	- De gevels aan de hoeken zijn allebei even belangrijk, het zijn allebei voorgevels (geen kopgevels). 

	- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 
	- De nieuwe gebouwen versterken de ervaring van de straatjes in de openbare ruimte. 


	Gebouw op zichzelf 
	- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te worden ontworpen. 
	- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te worden ontworpen. 
	- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te worden ontworpen. 
	- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te worden ontworpen. 
	o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen hoog zijn. 
	o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen hoog zijn. 
	o Plint is begane grond, (4m vrije hoogte) en mag ook (geheel of gedeeltelijk plaatselijk) 2 verdiepingen hoog zijn. 

	o Bovenbouw is alles boven de plint. 
	o Bovenbouw is alles boven de plint. 

	o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 
	o Top is formeel accent, voor top geldt een dakranddetailhoogte van min. 1m; max. 1 verdieping. 





	Plint 
	- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare ruimte.  
	- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare ruimte.  
	- De plint zorgt op maaiveldniveau voor een open en vloeiende aansluiting van het gebouw, met de openbare ruimte.  

	- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 
	- De fysieke aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte wordt verkregen door het programmeren van de publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

	- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 
	- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

	- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden gekeken. 
	- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden gekeken. 


	- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 
	- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 
	- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

	- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 
	- De typologie van de begane grond moet de publieke ruimten en functies zoveel mogelijk aan de gevel situeren. 

	- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 
	- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

	- Geen hekken en rolluiken 
	- Geen hekken en rolluiken 


	Bovenbouw 
	- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 
	- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 
	- De bovenbouw is robuust en wordt uitgevoerd als een ‘sprekende gevel’. 

	- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 
	- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

	- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 
	- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. De gevel wordt, op verschillende afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

	- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 
	- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

	- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 
	- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

	- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 
	- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

	- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 
	- Geen opzichtige ophangconstructies (bijvoorbeeld tuidraden) voor de luifels. Geen luifels op pootjes. 


	Top 
	- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 
	- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 
	- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

	- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 
	- De beëindiging van het gebouw is specifiek vormgegeven en van hoge kwaliteit. 

	- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 
	- Dakopbouwen boven de goothoogte van het dak mogen het gevelbeeld niet verstoren 


	Detaillering, materiaal en kleurgebruik 
	- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 
	- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 
	- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

	- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 
	- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

	- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering, uitstraling in overeenstemming met hoge ambities van het campus Masterplan. 
	- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering, uitstraling in overeenstemming met hoge ambities van het campus Masterplan. 

	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit.  
	- Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit.  

	- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 
	- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 


	Reclame 
	- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  
	- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  
	- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  


	  
	Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 
	 
	Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
	De commissie is positief over het planvoorstel. Het is een krachtig en overtuigend concept dat van betekenis is voor de campus. Het concept van een atrium langs de lange noordgevel met daaraan de projectruimtes geeft een interessante interactie tussen binnen en buiten. Daarnaast is de begane grond zo geprogrammeerd dat door publieke functies en open collegezalen er een levendige plint ontstaat. Met betrekking tot de overige bestaande gebouwdelen B en D wordt gevraagd de samenhang te versterken. Wellicht dat
	 
	Conclusie 
	De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag en vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
	  
	4.8 Hoogstraat 185, Centrum (2e commissiebespreking) 
	 
	Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 
	Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 
	Dossier:  OLO 5288535 (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  
	Naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 2 september 2020 presenteert de architect een aangepast planvoorstel voor de herontwikkeling en uitbreiding van het voormalige winkelpand aan de Hoogstraat 185. Het betreft met name de omgang van het witte middendeel van de gevel van het bestaande gebouw. De eerder voorgestelde uitbreiding van het gebouw met meerdere bouwlagen maakt nog deel uit van de planvorming en het programma gaat nog altijd van retail naar gemengd gebruik.  
	 
	Met betrekking tot het middendeel van de gevel is onderzocht op welke wijze er verhoogde entrees kunnen worden aangebracht zonder de continuïteit van het witte middendeel van de gevel te ondermijnen en tegemoet te komen aan het kenmerk van krachtige en robuuste volumes. Hiertoe is de volledig open hoek in het verlengde van de Beurstraverse gewijzigd in een glazen gevel met één of twee horizontale witte banden. De architect is van mening dat beide opties kunnen in relatie tot de continuïteit van het witte mi
	 
	Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
	Gebiedstype:   Centrummix 
	Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 
	 
	Relevante criteria Ruimtelijke inpassing 
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
	- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

	- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  
	- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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


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

	- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
	- 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 is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de omliggende bebouwing.  

	- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld ‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 
	- Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld ‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

	- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat en schaal van het hoofdgebouw. 
	- 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.  
	- 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. 
	- 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.   
	- 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. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
	- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 


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

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

	- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 
	- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

	- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.  
	- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.  

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

	- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
	- 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). 
	- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

	- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
	- 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.  
	- 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 heeft waardering voor de hoge ambitie en het onderzoek naar een herontwikkeling die de relatie met het publieke domein en de directe omgeving versterkt. Het activeren van de begane grond aan de Westewagenstraat door hier een publieke fietsenstalling en horeca te situeren in combinatie met de retailruimtes aan de andere zijden speelt hierin een belangrijke rol. De samenhang van het oorspronkelijke pand met de directe omgeving wordt echter door de voorgestelde ingrepen in het witte middendeel nog
	 
	Tot slot worden de nog van kracht zijnde opmerkingen uit het voorgaande verslag herhaald: 
	- Het programmeren en vergroenen van het nieuwe dak verhoogd de attractiviteit van het dak. Voor een goed eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen. 
	- Het programmeren en vergroenen van het nieuwe dak verhoogd de attractiviteit van het dak. Voor een goed eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen. 
	- Het programmeren en vergroenen van het nieuwe dak verhoogd de attractiviteit van het dak. Voor een goed eindresultaat dienen de installaties als integraal onderdeel mee te worden genomen. 

	- De te maken connectie tussen de naastgelegen parkeergarage en het dak biedt kansen voor een opwaardering van de architectuur van de garage en de uitstraling naar de Van Leeuwenstraat. De commissie doet de oproep tot een integrale herontwikkeling. Graag ziet zij in het plan hoe deze twee gebouwen met elkaar samenwerken.  
	- De te maken connectie tussen de naastgelegen parkeergarage en het dak biedt kansen voor een opwaardering van de architectuur van de garage en de uitstraling naar de Van Leeuwenstraat. De commissie doet de oproep tot een integrale herontwikkeling. Graag ziet zij in het plan hoe deze twee gebouwen met elkaar samenwerken.  


	  
	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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