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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

20 JANUARI 2021 

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

en Monumenten op 20 januari 2021 via een videoconferentie 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:  Agricola (voorzitter), Van Doorn, Eilander, Faizoulova, Van Oort, Roos (gedeeltelijk), 

Ruitenbeek 

 

4  PLANNEN 12:30 

 

4.1  Marconistraat, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min)  12:30 

 Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen 

 Ontwerp:   WK architecten 

 Dossier:   OLO 5335695 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 601, Overschie (2e commissiebespreking) (20 min) 12:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementencomplexen en hoofdgebouw 

 Ontwerp:   wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

 Dossier:   OMV.20.11.00104 & OMV.20.11.00105 

 

4.3 Schiedamseweg 282, Delfshaven (3e commissiebespreking) (15 min) 13:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Shri Saraswatie school (regenboogschool) 

 Ontwerp:   RoosRos Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 5498209 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Van Swietenlaan 85A, 85C & 95C, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

 Omschrijving:  Vergroten van 3 woningen 

 Ontwerp:   DaF-architecten 

 Dossier:   OLO 5120379 (conceptaanvraag)  

 

4.5 Posweg 3, Hoogvliet (2e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

Omschrijving:  Nieuwbouw eengezinswoningen 

Ontwerp:   KAW 

Dossier:   OMC.20.12.00079 

 

4.6  Botersloot 25, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 13:50 

 Omschrijving:  Herbestemming naar hotel 

 Ontwerp:   De Rooij Architectuur en Bouwadvies 

 Dossier:   OMV.20.06.00003 

 

4.7  Hoogstraat 185, Centrum (4e commissiebespreking) (20 min) 14:05 

 Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

 Ontwerp:   WOMO Architects B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00611 
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4.1 Marconistraat, Delfshaven (2e 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) 

 

Inleidend  

Op 14 oktober 2020 is het conceptplan voor de nieuwbouw van de bedrijfsverzamelgebouwen voor het eerst 

openbaar besproken met de commissie. De commissie heeft toen aangegeven 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.  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 14 oktober 2020. Het ontwerp dat in twee fasen uitgevoerd zal worden is nu vormgegeven als één gebouw met 

rondom gevels in één materiaal en kleur. De gevels worden voorgesteld in horizontale stroken met donkerbruine 

geprofileerd zinken bekleding afgewisseld met stroken glas. De installaties op het dak zijn ook omkleed met 

geprofileerd zink. 

 

De visueel dubbelhoge plint aan de Havenallee is geheel transparant vormgegeven waardoor de laboratorium 

functies zichtbaar zijn. Boven de terugliggende plint volgt het volume aan de Havenalleezijde de rooilijn van de 

bestaande bebouwing, en later te realiseren fase III, waardoor een overkraging ontstaat. Aan de achterzijde, waar 

het laden en lossen is gesitueerd, is de plint één verdieping hoog en meer gesloten. De hoofdentree ligt aan de 

Havenallee en is zo gesitueerd dat beide bouwdelen, indien gewenst, uiteindelijk één gezamenlijke dubbelhoge hal 

kunnen delen. In de bocht van de Havenallee wordt een knik in de gevel aan de Benjamin Franklinstraat 

voorgesteld waardoor de hoek geaccentueerd wordt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen  

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het verslag van 14 oktober 2020 op overtuigende wijze zijn 

verwerkt in het aangepaste voorstel. De commissie geeft ook aan dat het plan in volume, kleur en materialisering 

passend is in de omgeving. De commissie constateert echter ook dat in de vormgeving van de plint zichtbaar is dat 

het nog onduidelijk is hoe de openbare ruimte rond het gebouw ingericht gaat worden. Hierdoor is niet te 

beoordelen of de plint van het gebouw de juiste relatie met de openbare ruimte aangaat. Als bijvoorbeeld het 

pleintje een actief programma krijgt zou het heel voorstelbaar zijn dat zich hier een entree bevindt. Daarnaast geeft 

de commissie aan dat de hoofdentree nog te weinig uitnodigend is en meer allure mag krijgen passend bij de 

dubbelhoge hal. 
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Daarnaast wordt opgemerkt dat de overgang van een dubbelhoge transparante plint aan de straatzijde naar een 

verdiepingshoge en meer gesloten plint aan de expeditie-zijde nog niet overtuigt. De commissie doet de suggestie 

om hier een meer vanzelfsprekende overgang in aan te brengen die zich ook verhoudt tot het aangrenzende 

gebied. De commissie vraagt de ontwerper om in overleg met de stedenbouwkundige ontwerpers van de 

gemeente Rotterdam de indeling en vormgeving van de plint van het gebouw af te stemmen op de inrichting van 

het openbaar gebied. 

 

Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor twee aspecten van het ontwerp die in deze presentatie nog niet zijn 

belicht maar wel onderdeel zijn van de welstandstoetsing. Ten eerste moet inzichtelijk worden gemaakt hoe het 

fietsparkeren wordt ingepast en ten tweede wordt in de nadere uitwerking ook een reclameplan voor het 

bedrijfsverzamelgebouw verlangd. 

  

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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4.2  Nabij Van der Duijn van Maasdamweg 601, Overschie (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementencomplexen en hoofdgebouw 

Ontwerp:  wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

Dossier:  OMV.20.11.00104 & OMV.20.11.00105 (voorheen conceptaanvraag OLO 4417877) 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert de verder uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw van drie woongebouwen in het 

groengebied in Park 16Hoven, in navolging van de reactie op de conceptaanvraag van 3 juli 2019. Het eerder 

getoonde horecagebouw maakt geen onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. De twee ronde 

gebouwen en het U-vormige appartementengebouw zijn in hoofdopzet gelijk gebleven en in detail uitgewerkt. 

 

De gevels van de drie gebouwen kennen een gelijke hoofdopzet en materialisering. De ronde balkonranden 

worden bekleed met lichtgrijs metselwerk, met een gebogen betonnen afdekker en een gebogen, wit 

spijlenhekwerk. De onderzijde van de balkons wordt voorzien van een gebogen staalprofiel en geverfd stucwerk. 

De entrees worden geaccentueerd door het metselwerk naar binnen toe af te buigen en krijgen een verdiepte pui. 

De dichte delen in de gevelinvulling tussen de metselwerk banden worden voorzien van een metalen beplating met 

een patroon van perforaties. De metselwerk gevel voor de parkeerverdieping krijgt geïntegreerde 

vleermuizenkasten en Braziliaans metselwerk voor de ontluchting.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Ontwikkelgebied (Welstandsparagraaf Park Zestienhoven) 

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf Park Zestienhoven / Woongebouwen: 

Relatie met stedenbouwkundig plan 

- Het hoofdgebouw beëindigt, door een kleine hoekverdraaiing, op een open manier de Van Der Duijn van 

Maasdamweg. Het hoofdgebouw speelt door zijn oriëntatie en volumeopbouw in op deze bijzondere positie. 

- Relatie met het park: de drie woongebouwen vormen een stedenbouwkundig ensemble dat de centrale open 

ruimte in het park opspant en de belangrijkste entrees markeert. Deze drie gebouwen vormen een 

architectonisch duidelijk te herkennen familie. Ze hoeven niet identiek aan elkaar te zijn. Een familie betekent 

verwantschap in uitstraling en karakter en architectonische samenhang. 

- Het hoofdgebouw is duidelijk groter en forser dan de twee andere gebouwen. 

- De gebouwen dienen te worden ontworpen in nauwe samenhang met de domeinen en het park daar omheen. 

De overgang openbaar/privé dient zorgvuldig en in samenhang met het gebouw te worden ontworpen. Voor 

een goede beoordeling van de bouwplannen door de Commissie van Welstand en Monumenten zal een 

bouwplan daarom vergezeld worden van een inrichtingsschets en beheerplan van het bijbehorende domein. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing houdt of krijgt het gebouw als geheel een doordachte 

oriëntatie ten opzichte van de belangrijkste zichtlijnen. 

- Bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing is het karakter van het gebouw afgestemd op de specifieke 

locatie binnen het park. 

Bebouwing op zichzelf 

- De gebouwen van de Buitenplaats moeten elk een zekere mate van robuustheid, eenheid en soliditeit 

uitstralen. Een grote mate van geleding is daarom ongewenst. 

- Een zekere mate van plastiek in de gevel is gewenst, ongenaakbare gladde dozen vormen een te sterk 

contrast met de romantische vormgeving van het park. 

- In de Buitenplaats wordt de individualiteit van de verschillende woningen niet benadrukt, het telbaar maken in 

de gevel van het aantal woningen is ongewenst. 

- De parkgebouwen vormen ankerpunten die het park opspannen en staan daarom stevig op de grond. 

- Vanwege de alzijdigheid van de parkgebouwen zijn alle gevels gelijk in kwaliteit en uitstraling; er mogen geen 

‘achterkanten’ ontstaan. 
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- De plinten van de gebouwen bevatten zo min mogelijk ‘dode’ gevels. 

- Een eventuele binnenplaats of lichthof is onderdeel van de hoofdvorm van het gebouw (afbeelding 102). 

- De entree(s) vormen het visitekaartje van het gebouw: deze moeten royaal en met allure worden 

vormgegeven. 

- Eventuele hellingbanen zijn onderdeel van het ontwerp van het gebouw. 

- De eventuele hellingbaan van een parkeervoorziening moet in de bebouwing worden opgenomen. Deze 

(verdiepte) parkeervoorziening is op dusdanige wijze gedetailleerd dat de auto’s uit het zicht staan en zo min 

mogelijk de plint van de gebouwen bepalen. 

- De overgang van gebouw naar het omsluitende maaiveld dient zorgvuldig te worden ontworpen. 

- Ver- en aanbouw is afgestemd op het karakter en de architectuur van het gebouw. 

- Het nachtbeeld van de gebouwen bepaalt mede de sfeer en aantrekkelijkheid van de buitenplaats na 

zonsondergang. Hiermee wordt bij het ontwerp rekening gehouden (onder andere verlichting). 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- De drie parkgebouwen hebben dezelfde kleur en zijn gemaakt van dezelfde materialen. Ze moeten 

herkenbaar zijn in het park, niet wegvallen tegen de groene omgeving. Kleur en materiaal zijn hierbij van 

bijzonder belang. 

- De drie parkgebouwen zijn opgebouwd uit een beperkt palet van materialen, zodat een rustig beeld ontstaat 

(afbeelding 98). 

- Indien het gebouw in of aan het water staat, loopt de gevelbekleding door tot aan de waterlijn. 

- Detaillering, materiaal- en kleurgebruik bij verbouw en nieuwbouw van parkbebouwing zijn afgestemd op de 

sfeer van het park en de specifieke locatie daarbinnen: chic, duurzaam en hoogwaardig. 

- Detaillering is van een hoge architectonische kwaliteit, details ondersteunen het ontwerp en dragen bij aan 

een luxe uitstraling van het complex. 

- Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en transparant vormgegeven.  

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen maken onderdeel uit van de architectuur en zijn 

op elkaar afgestemd. 

- Voor de begrenzing van het domein dient een landschappelijke oplossing gevonden te worden. Indien sprake 

is van een bouwkundig inrichtingselement verstoort deze het contact tussen domein en park niet, terwijl het 

wel recht doet aan de scheiding tussen domein en park. 

- Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat beide aanvragen omgevingsvergunning zorgvuldige uitwerkingen zijn van de eerder 

getoonde conceptaanvraag, en dat de opmerkingen uit het verslag van 3 juli 2019 op passende wijze zijn verwerkt. 

De commissie geeft de volgende twee collegiale suggesties mee bij haar positieve welstandsadvies: 

 

- Het effect van de verlichting en de lampen van auto’s uit de parkeergarage op de uitstraling van het gebouw 

en de lichthinder voor het park kan verder worden onderzocht. 

- Bij het U-vormige gebouw kan het onderste deel van het lichte metselwerk dat aan het water grenst donkerder 

worden uitgevoerd, om eventuele vervuiling minder zichtbaar te maken. 

 

Conclusie 

De commissie constateert dat beide aanvragen omgevingsvergunning niet strijdig zijn met de criteria, en vraagt 

aandacht voor de hierboven genoemde collegiale suggesties. Het advies aan het bestuur is positief.   



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

 
6 

4.3  Schiedamseweg 282, Delfshaven (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Shri Saraswatie school (regenboogschool) 

Ontwerp:  RoosRos Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 5498209 (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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de bouw van de school aan de Schiedamseweg, als reactie 

op de opmerkingen uit het verslag van 16 december 2020. De volgende aspecten zijn aangepast aan het ontwerp 

van het schoolgebouw: 

 

- Het gevelmateriaal is weer teruggebracht naar metselwerk in plaats van steenstrips, waarbij een voorlopige 

selectie aan stenen wordt getoond. 

- De vierkante ramen op de begane grond aan de Schiedamseweg en de tussenstraat zijn verkleind en 

voorzien van een metselwerk kader, waardoor deze hoger in de gevel komen te liggen. 

- De aansluiting met de omliggende gebouwen aan de schoolpleinzijde is inzichtelijk gemaakt. 

- De pergola is aangepast en er is een plantenbak als erfafscheiding toegevoegd in hetzelfde type metselwerk 

als de school. 

- De trap aan de westzijde van het gebouw is gedraaid, zodat er een doorzicht ontstaat vanaf de 

Schiedamseweg tot het terrein aan de andere zijde van de school. Het hek aan de Schiedamseweg is 

weggelaten, en er is een doorgaande route langs het schoolplein toegevoegd. 

 

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 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

- 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. 

- 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. 
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- 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). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het verslag van 16 december 2020 op overtuigende wijze zijn 

verwerkt in het aangepaste voorstel. De keuze voor metselwerk in plaats van steenstrips is essentieel om het 

gekozen gebouwconcept waar te kunnen maken. De commissie geeft daarbij aan dat zij de voorlopige keuze voor 

de selectie voor de stenen ondersteunt, en dat zij graag wordt meegenomen in de definitieve keuze.  

 

Doordat de ramen in de plint aan de Schiedamseweg zijn verkleind krijgen de achterliggende ruimtes een 

passende afstand tot de openbare ruimte. Daarnaast ontstaat door de afwijkende grootte van de ramen een 

overtuigende gevelcompositie met een duidelijk onderscheid tussen de plint, het middendeel en de 

gevelbeëindiging. Het draaien van de trap op het schoolplein is een overtuigende keuze aangezien er een 

doorzicht ontstaat tussen de Schiedamseweg en het terrein aan de andere zijde van de school. Ook de keuzes 

voor de aanpassingen aan de pergola en het doorzetten van het metselwerk als erfafscheiding komen het plan ten 

goede. 

 

De commissie begrijpt dat de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw niet binnen de scope van het 

bouwplan valt. De commissie doet een appèl op de gemeente om een passende inrichting mee te ontwerpen voor 

het plein aan de achterzijde en de ruimte rondom het schoolplein. De commissie vraagt ten slotte aandacht voor 

een passende en zorgvuldige uitwerking en detaillering van het conceptvoorstel, waarbij ook de vormgeving en 

zichtbaarheid van de installaties op het dak worden meegenomen. 

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde aandachtspunten. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van 

passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een 

definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.  



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 

 
8 

4.4  Van Swietenlaan 85A, 85C & 95C, Charlois (2e 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 aangepaste plan 

De architect presenteert het principevoorstel voor het toevoegen van op- en aanbouwen op de portiek-etage 

blokken aan de rand van het Zuidplein, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 14 

oktober 2020. De aanbouwen worden voorgesteld in steenstrips, die in verschijningsvorm aansluiten bij het 

bestaande metselwerk. Tussen de aanbouw het bestaande volume wordt een knip aangebracht. De openingen in 

de zijgevel zijn in lijn met de bestaande bebouwing. 

 

Voor de dakopbouwen worden twee varianten voorgelegd, zowel gevisualiseerd als losse uitbreidingen op het blok 

als uitbreiding over het gehele blok. Boven de trappenhuizen wordt geen volume-uitbreiding voorgesteld. De eerste 

variant bestaat uit een rechthoekig volume dat terug ligt ten opzichte van de voor- en achtergevel, met een 

afschuining van de gevel aan de voorzijde. De volumes krijgen een overkragende dakrand die refereert naar de 

vormgeving van de dakrand van het bestaande bouwblok. De gevel is bekleed met een geprofileerde, lichtbruine 

vezelcementbeplating met gevelopeningen van losse ramen of geschakelde ramen. De tweede variant betreft een 

steile kap op de voorzijde van het dak. De kap is bekleed met een vlakke roomwitte vezelcementbeplating met 

openingen van losse ramen of geschakelde ramen.  

 

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. 

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

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

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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie reageert positief op het principevoorstel voor de aanbouwen, die een passende aansluiting hebben 

op het bestaande bouwblok. Voor de opbouw is de eerste variant, het rechthoekig volume met een afschuining aan 

de voorzijde, een goede basis voor het principeontwerp voor de opbouwen op dit bouwblok. Door te refereren aan 

de bestaande dakrand en de voorgevel af te schuinen is een overtuigende balans ontstaan tussen het loshouden 

van de toevoeging en een versmelting met het bestaande bouwblok. Ook de keuze om de daken boven de 

trappenhuizen vrij te houden wordt ondersteund. 

 

De commissie geeft hierbij wel aan dat het ontwerp valt of staat met een zeer eenduidige verschijningsvorm van 

alle opbouwen binnen de eenduidige wijk, wat gewaarborgd zal moeten worden in het vervolgproces. De 

commissie vraagt de architect om het schetsontwerp door te ontwerpen tot een zorgvuldig uitgedetailleerd 

prototype, waarin de eenheid in de wijk dient te worden vastgelegd. Daarbij geeft zij aan dat de opbouwen nog een 

te gesloten gevel hebben, en vraagt om ruimere gevelopeningen in de opbouw om meer openheid te creëren. 

 

De commissie kan niet instemmen met de variant met een steile kap op de voorzijde van het dak. De keuze voor 

een kap is niet passend bij de karakteristieke verschijningsvorm van deze portiek-etage blokken.  

 

Conclusie 

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

hierboven genoemde vragen en opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van 

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

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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4.5  Posweg 3, Hoogvliet (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw eengezinswoningen 

Ontwerp:  KAW 

Dossier:  OMC.20.12.00079 

 

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 en verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert het aangepaste planvoorstel voor de nieuwbouw van 23 eengezinswoningen in een 

stempelverkaveling, verdeeld over vier rijen van twee lagen met een kap. De architect gaat in op de opmerkingen 

van de commissie uit het verslag van 6 januari 2021.  

 

Met betrekking tot de kopwoningen is er op basis van de vraag naar meer openheid van de kopgevel naar de straat 

een raam op de verdieping toegevoegd. Voor meer samenhang in de architectuur zijn de bergingen die zichtbaar 

zijn vanaf de straat niet langer van hout maar worden deze van metselwerk. De overige bergingen waarbij de 

tuinen rug aan rug liggen of grenzen aan de parkeerpockets blijven ongewijzigd. Tot slot geeft de architect een 

toelichting op de detaillering en geeft aan hoe veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen zullen 

hebben voor het uiterlijk door de keuze van materialen en de wijze van detailleren. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de aangepaste en verder uitgewerkte conceptaanvraag, de beelden zoals 

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie signaleert een hoge planambitie en kan goed instemmen met de kwaliteit van de principedetails. Zij 

geeft nogmaals aan dat het ontwerp valt of staat met een zeer zorgvuldige uitwerking en realisatie. De commissie 

vraagt om in de definitieve aanvraag de specificaties voor het metselwerk en het beton nauwkeurig te omschrijven, 

zodat de hoge kwaliteit waargemaakt kan worden in de uitvoering en het gebouw niet storend zal verouderen. De 

commissie vraagt daarnaast om de beeldbepalende materialen, waaronder het metselwerk en het beton te 

bemonsteren bij de definitieve aanvraag. De commissie de volgende aandachtspunten mee voor de verdere 

uitwerking van het plan: 

 

- Bij het toepassen van houten bergingen richting de parkeerpockets en de rug aan rug tuinen dienen deze 

vanaf de straat aan het zicht onttrokken te worden. De commissie doet hierbij de suggestie de pergola of de 

hagen te verhogen.  

- Er wordt de oproep gedaan de voordeur onderdeel te laten zijn van de architectuur en niet te kiezen voor 

standaardisering. 

- Met betrekking tot de kap wordt gevraagd de dakdoorvoeren uit het zicht te houden of te ordenen op het 

dakvlak. 

 

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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4.6  Botersloot 25, Centrum (1e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 

 

Omschrijving:  Herbestemming naar hotel 

Ontwerp:  De Rooij Architectuur en Bouwadvies 

Dossier:  OMV.20.06.00003 

 

Toetsingskader 

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

de in de redengevende omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor de herbestemming van de voormalige 

Spaarbank naar hotel. Het hotel is een nieuw concept van Hilton voor een microhotel dat bestaat uit 

gestandaardiseerde hotelkamers.  

 

Op iedere verdieping in het bestaande pand komen hotelkamers. Vanwege een gestandaardiseerd kamerformaat 

zal om en om een wand op een bestaand venster aansluiten. Om dit in te passen wordt het venster voorzien van 

een geïsoleerd achterzetraam. Het achterzetraam bestaat uit een geprofileerd kozijn dat wordt voorzien van een 

tussenstuk met aan weerszijden een raam. De gevelwanden zullen met behoud van de vensterbanken en roosters 

aan de binnenzijde worden geïsoleerd. De scheidingswand van de hotelkamer sluit aan op het tussenstuk.  

 

Voor de bijzondere vertrekken in het monument wordt afgeweken van de standaard en komt er een kamer op 

maat. Dit geldt onder meer voor de directievertrekken en de voormalige projectieruimte. De bestaande wand en 

plafondafwerking in de directievertrekken blijven behouden.   

 

Op de derde verdieping worden de balkons aan het hof overkapt en de puien vervangen, Daar waar de 

balustraden van de bestaande en te behouden trappen niet voldoen aan de bouwregelgeving worden er 

glazenbalustraden achter gezet of wordt er gewerkt met een glazenscherm in het schalmgat.  

 

De centrale glaskap blijft integraal behouden, maar wordt voorzien van een extra kap. De hal zelf wordt 

heringericht en voorzien van de lobby, de receptie, de horeca en de ondersteunende voorzieningen, waaronder de 

toiletgroepen en de lockers.  

 

De tourniquet in de hoofdentree wordt hersteld en er komt een mindervalidentoegang via de secundaire entree aan 

de Botersloot. Daarnaast wordt voorgesteld de luifel boven de parkeergarage terug te brengen en algemeen 

noodzakelijk gevelonderhoud te doen. Voor de naamduiding van het hotel volgt een voorstel dat wordt gebaseerd 

op de oorspronkelijke signing die niet meer aanwezig is.  

 

De bestaande interne installatieruimten worden hergebruikt. Op het dak komen ter plaatse van de koppen aan de 

Botersloot een verzonken dakkap en een kleine condensator, welke beiden ruim onder de dakrand blijven. Ter 

plaatse van de rechter kop aan de Spaarbankstraat zal een deel van het dak worden voorzien van roosters. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

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

- 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. 
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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 

- 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). 

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft mee dat vanuit een toekomstperspectief van het monument een herbestemming van de 

voormalige Spaarbank naar een hotel goed voorstelbaar is. Ten opzichte van eerdere voorstellen signaleert de 

commissie dat er waardevolle stappen zijn gezet in de planvorming, door de oorspronkelijke structuur en logistiek 

als uitgangspunt te nemen voor de herbestemming. Toch wringt de herbestemming nog op verscheidende punten 

met de kernkwaliteiten van het gebouw van architect J.J.P. Oud en is de visie en het restauratieplan nog niet 

voldragen: 

 

- De omgang met de centrale hal doet nog geen recht aan de kenmerkende ruimtelijkheid, symmetrie en 

openheid van deze bijzondere ruimte. Diverse te maken elementen passen niet binnen de ruimtelijke opzet 

van de hal, blokkeren de openheid en zijn onvoldoende afgestemd op de symmetrische opzet van de hal. De 

commissie vraagt om een heroverweging van het ontwerpvoorstel voor de centrale hal en deze vanuit de 

kernwaarden te ontwikkelen. 

- Met betrekking tot de directievertrekken is het positief dat de afwerking van de ruimte behouden blijft en de 

nieuwe indeling hiervan los wordt gehouden. Wel vraagt de commissie zich of de inpassing van het toilet ook 

realistisch in gebruik is.   

- De commissie vindt de zichtbaarheid van de mindervalidenlift bij de secundaire entree aan de Botersloot niet 

aanvaardbaar vanuit de beeldwaarden van de gevel en de continuïteit van de straat.  

- De commissie is positief over het toepassen van achterzetramen bij de vensters in de straatgevels, maar zij 

verlangt een subtiele aansluiting van de wand op het kozijn. Zij verwacht dat de beoogde aansluiting te 

zichtbaar is vanaf de straat. Daarnaast vraagt zij zich af wat de gevolgen zijn voor het avondbeeld als twee 

hotelkamers op één venster aansluiten. Graag ziet zij de werking ervan gevisualiseerd worden in een 

avondbeeld. 

- Ten aanzien van de naamduiding van het hotel geeft de commissie mee het oorspronkelijke ontwerp als 

vertrekpunt en inspiratie te nemen.  

- De commissie vraagt om de ontwikkeling van een restauratieplan voor de te herstellen delen van de gevels en 

de naamaanduiding. Daarnaast dienen alle aanpassingen en aansluitingen aan de interieuronderdelen in het 

restauratieplan opgenomen te worden, waaronder de centrale hal en de trapbalustrades. De commissie doet 

hierbij de suggestie om een restauratiearchitect bij het plan te betrekken. 

 
Conclusie 

De commissie constateert dat er op een aantal punten nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de 

monumentale waarde van het gemeentelijk monument. De commissie adviseert het bestuur daarom vooralsnog 

negatief ten aanzien van het afgeven van de omgevingsvergunning. De commissie vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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4.7 Hoogstraat 185, Centrum (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Transformatie voormalig Hudson Bay winkelgebouw naar multifunctioneel gebouw 

Ontwerp:  WOMO Architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00611 (voorheen conceptaanvraag OLO 5288535) 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een verder uitgewerkt plan voor de herontwikkeling van het voormalige winkelpand aan de 

Hoogstraat. De herontwikkeling betreft een herbestemming naar een retail- en kantoorfunctie, met een uitbreiding 

in de hoogte van meerdere bouwlagen. In de vorige planbespreking heeft de architect laten zien hoe het voorstel 

op basis van een analyse van de belendende wederopbouw monumenten en het originele gebouw is aangepast. 

De continuïteit van het bestaande witte natuurstenen middendeel is toen leidend geworden en er zijn omkaderde 

glazen gevelopeningen van drie verdiepingen hoog geïntroduceerd. In de presentatie geeft de architect aan hoe 

deze elementen en de meerlaagse opbouw in de definitieve aanvraag zijn uitgewerkt en hoe er is omgegaan met 

de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 11 november 2020. 

 

De kaders rondom de gevelopeningen in het middendeel worden voorgesteld in champagnekleurig aluminium en 

steken circa 40 centimeter naar buiten. De invulling ervan is glas met weinig kozijnen doordat bij de bewegende 

delen het glas voor het profiel langs wordt getrokken. De vloervelden in de gevelopeningen worden door een 

zeefdruk op het binnenste glasblad afgedekt. De uitwerking van de begane grond en de meerlaagse opbouw zijn 

afgestemd op de glasinvulling van de kaders. Hier wordt voor een vliesgevel gekozen, waarbij het glas voor het 

profiel langs loopt met uitzondering van de toegangsdeuren. De kleur van de panelen en de kokerprofielen op 

zowel de begane grond als de opbouw zijn bronskleurig. Er wordt in de kleurstelling een licht onderscheidt 

aangebracht tussen de boven- en de onderbouw. 

 

Bij de kantoorentree komt een antraciete aluminium luifel, op de subtiel uitkragende onderrand van het witte 

natuurstenen middendeel. Voor de reclame wordt voorgesteld de basisvoorschriften uit de Welstandsnota als 

richtlijn mee te geven aan nader te volgen kantoorexploitant en de winkeliers op de begane grond. In reactie op de 

vraag of de gevel naar de parkeergarage meer openheid kan krijgen laat de architect weten dat dit vanuit 

bouwregelgeving niet mogelijk is.  

 

Op basis van de vraag van de commissie of de naastgelegen parkeergarage ook onderdeel kan worden van de 

herontwikkeling worden er gesprekken gevoerd met de eigenaar over het opwaarderen van de gevel. Eventuele 

voorstellen zullen als separate aanvraag worden ingediend. De extra hellingbaan van de parkeergarage om het 

beoogde parkeerdek op de gewenste opbouw te kunnen ontsluiten maakt wel deel uit van deze aanvraag. De 

inrichting van het dak wordt toegelicht en de vormgeving van de groene schermen rondom de installaties wordt 

getoond.  

 

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. 
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- 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. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie signaleert dat er belangrijke stappen zijn gemaakt. De aanpassingen aan de hoofdopzet leiden tot 

een overtuigende architectonische eenheid en een samenhang met de omliggende wederopbouwgebouwen. De 

relatie met de wederopbouw wordt echter wel gemist in de uitwerking van de kaders en de luifel boven de 

kantoorentree. De keuze voor aluminium verhoudt zich onvoldoende tot de kenmerkende robuustheid in het 

materiaalgebruik en de detaillering van de wederopbouwarchitectuur. Zij vraagt of er overwogen is om gebruik te 

maken van een composiet, omdat hierin de mogelijkheden in oppervlaktestructuur en lengtes ruim zijn, zodat beter 

kan worden aangesloten op de uitstraling van het materiaalgebruik uit de wederopbouw.  

 

Met betrekking tot het toepassen van een zeefdruk op het achterste glasblad vraagt de commissie zich af of dit 

technisch haalbaar is. Wanneer gegarandeerd kan worden dat er geen thermische breuk ontstaat dan is een 

zeefdruk esthetisch een fraaie oplossing. De commissie signaleert een discrepantie tussen de visualisaties en de 

technische geveltekeningen. Zij is hierdoor nog niet zeker of de ambities uit de visualisaties worden waargemaakt. 

Ook mist zij een kleur- en materiaalstaat. Daarnaast zal de commissie, nadat zij kan meegaan in de detaillering, 

vragen om een mock up van een representatief geveldeel. Met betrekking tot reclame vraagt de commissie om een 

totaalconcept. Een groot gebouw als deze is het van belang dat er voor uniformiteit en samenhang een 

overkoepelend reclameplan is. 

   

Conclusie 

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

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

architect graag terug in een volgende vergadering. 
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