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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

17 MAART 2021 
 

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

en Monumenten op 17 maart 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, Ruitenbeek 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 13:30 

 

4.1  ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (2e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (15 min) 13:30 

 Omschrijving:  Transformatie kantoorpanden naar 108 appartementen  

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00541 

 

4.2 Pelgrimsstraat, Delfshaven (2e commissie bespreking) (20 min) 13:45 

Omschrijving: Nieuwbouw ontwikkeling Staartlocatie (Dakpark)  

Ontwerp:   Diederendirrix B.V. & DELVA Landscape Architects B.V. 

Dossier:   OMC.21.03.00035 (conceptaanvraag) 

 

4.3 Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (7e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

 Ontwerp:   Groosman B.V. 

 Dossier:   OMV.20.12.00335  

 

4.4  Noorderhelling, IJsselmonde (1e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsgebouw 

 Ontwerp:   MOKA architecten 

 Dossier:   OMC.21.02.00085 (conceptaanvraag) 

 

4.5 2e Carnissestraat 4, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 14:35 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   TSU ontwikkeling B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00013 (conceptaanvraag) 

 

4.6  Nabij Middenbaan Zuid 600, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (15 min) 14:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 53 eengezinswoningen op Unielocatie 

 Ontwerp:   01-10 architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00066 (conceptaanvraag)  

 

4.7 Nabij Duivendrechtsstraat 19, Charlois (1e commissiebespreking) (15 min) 15:05 

 Omschrijving:  Gymzaal Heijplaat 

 Ontwerp:   Maatschap LIAG architekten en bouwadviseurs 

 Dossier:   OMV.21.03.00051  
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4.1  ’s-Gravendijkwal 108, Centrum (2e commissiebespreking) (gemeentelijk monument)  

 

Omschrijving:  Transformatie van het kantoorpand naar appartementen 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.12.00541 (voorheen conceptaanvraag OLO 5507887) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege de 

betrokkenheid bij het voorstel. 

 

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 plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de dakopbouw van het kantoorgebouw op de hoek van de ’s-

Gravendijkwal en de Mathenesserlaan naar aanleiding van de opmerkingen uit het verslag van 9 december 2020. 

De dakopbouw maakt deel uit van de herbestemming van het kantoorgebouw naar appartementen, maar wordt nu 

los gepresenteerd omdat er en ontwerpslag is gemaakt in de compositie en de vormgeving.  

 

Het kantoorgebouw betreft het voormalige bankgebouw Mees en Hope met een dienstwoning op de tweede 

verdieping. Het is een ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt en is als gemeentelijk monument 

beschermd. In 1985 is het oorspronkelijke interieur verwijderd en op het dak een optopping geplaatst die in de 

herbestemming plaatsmaakt voor een nieuw ontwerp.  

 

Daar waar het voorgaande ontwerp voor de dakopbouw nog uitging van een generieke interpretatie van het nieuwe 

bouwen is het nieuwe voorstel voor de opbouw specifiek voor dit gebouw ontworpen. Hiertoe is begonnen met een 

analyse van het gebouw en voortgeborduurd op de hoofdbestanddelen (constructie van portalen, compositie van 

schijven, afgewogen collectie van materialen) van het ontwerp. De dakopbouw bestaat uit een compositie van 

opgetrokken brandmuren, grote glaspartijen die van elkaar gescheiden worden door twee gekromde metalen 

deuren en op de kop een vlak van glazen bouwstenen. De opbouw ligt aan de Mathenesserlaan, conform de 

bestaande dakopbouw iets terug. De ruimte tussen dakopstand en opbouw wordt terras. Hiertoe is een stalen 

hekwerk tegen de dakopstand voorzien. Aan de zijde aan de ’s Gravenweg ligt de dakopbouw nagenoeg in het 

verlengde van het gevelvlak en bestaat uit een gesloten wand met glazen bouwstenen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied & Beschermd Stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- 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.). 
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- 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.  

- Begane grondgevels 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 begane grondgevel aan de 

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

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie heeft waardering voor de analyse van het ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt dat zij 

maakten voor het kantoorgebouw. Het maakt inzichtelijk wat de hoofdthema’s zijn en het biedt interessante 

aanknopingspunten voor een integraal ontwerp waarbij de dakopbouw een nieuwe architectonische eenheid kan 

vormen met het bestaande kantoorgebouw. 

 

Toch heeft de commissie het gevoel dat het ontwerp voor de beoogde dakopbouw nog één slag nodig heeft voor 

een sublieme symbiose tussen het bestaande kantoorgebouw en de opbouw. In principe zijn de ingrediënten 

aanwezig en zijn de motieven passend. Het ontwerp toont een interessant spel van vlakken, materiaalgebruik en 

detaillering wat aansluit bij het hoofdgebouw. De commissie kan niet precies de vinger op leggen waar het in zit. 

Wellicht dat het antwoord verscholen ligt in een logischere opeenvolging en ontmoeting tussen de verschillende 

componenten (opgetrokken brandmuren en het glasvlak, inspringing tussen de glasvlakken) of de positie van het 

vlak met de glazen bouwstenen in de rooilijn van de onderbouw. De commissie daagt de architect uit en kijkt uit 

naar een ultieme vondst die leidt tot een vanzelfsprekende eenheid tussen de beoogde opbouw en het 

hoofdvolume. 

 

Conclusie 

Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het de dakopbouw die deel 

uitmaakt van de aanvraag tot het herbestemmen van de panden Mathenesserlaan 204-208 en ’s-Gravendijkwal 

108 nog een ontwerpslag nodig heeft om te voldoen aan redelijke eisen van welstand en positief te worden 

beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg. 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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4.2  Pelgrimsstraat, Delfshaven (2e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw ontwikkeling Staartlocatie (Dakpark) 

Ontwerp:  Diederendirrix B.V. & DELVA Landscape Architects B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00035 (conceptaanvraag) 

 

Inleidend  

Voorafgaand aan deze behandeling is er op 22 april 2020, op verzoek van de aanvrager, een besloten bespreking 

geweest voor de ruimtelijke invulling voor het deelgebied de ‘staart’ in het Dakpark aan de Vierhavenstraat. Artikel 

10 van het Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 

9.1, lid 4, van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid. 

  

Toetsingskader 

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

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

onder f) Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota 

Rotterdam. (grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 10 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het aangepaste ontwerp voor de ruimtelijke invulling voor het deelgebied de ‘staart’ in het 

Dakpark aan de Vierhavenstraat. De positie als ook de hoogte van de nieuwe gebouwen is iets aangepast. Het 

vierkante blok aan de Vierhavenstraat wordt niet langer het binnengebied ingeschoven, maar komt aan de straat te 

staan en de verspringende rooilijn in het naast gelegen blok is eruit gehaald. De twee blokken aan de Noordzijde 

van het Dakpark en het langgerekte bouwblok aan de Vierhavenstraat zijn met één bouwlaag verhoogd. Daarnaast 

komt er op maaiveld een doorgang tussen het blok aan de Vierhavenstraat en het meest Noordelijke blok aan het 

Dakpark, De beoogde maat, schaal en compositie van de vijf beoogde nieuwbouwblokken zijn in samenhang 

ontworpen met de bebouwing aan de Pelgrimsstraat, bestaande uit het rijksmonument Diepenveencomplex en de 

industriegebouwen met onder andere de voormalige Huidenclub. Het dient een nieuw ensemble te vormen met 

meerdere dwarsverbindingen tussen de Vierhavenstraat en het Dakpark om het complex te verankeren met zijn 

omgeving en te verbinden met de woonwijk erachter. Naast dwarsverbindingen heeft het plan een cour, een 

binnenhof en een ‘makerstraat’. De cour is de centrale ontsluiting, het hof is onderdeel van het woonmilieu en 

overdag publiek toegankelijk, en in de makerstraat komen bewoners, passanten en werkenden samen. De 

verschillende ‘binnenplaatsen’ zijn doorontwikkeld tot één geheel en de relatie met het Dakpark is verstevigd. Er 

zijn meerdere hekwerken nodig om de doorgangen in de avond af te kunnen sluiten.  

 

De nieuwbouw is gedacht in een kloeke architectuur die refereert aan het industriële karakter van het gebied en in 

het bijzonder aan het bestaande gebouwencomplex aan de Pelgrimsstraat wat samen een geheel dient te vormen. 

De blokken bestaan uit metselwerk waarbij het kleurenpallet is afgeleid van de bestaande bebouwing. De verfijning 

in de gevel zit in de maat en schaal van het metselwerkverband en hoe hiermee wordt gespeeld voor een subtiel 

spel in verticale en horizontale vlakken of banden.  

 

Onder het complex komt uit het zicht een parkeergarage en meerdere bouwblokken krijgen een publieke functie en 

een fietsenstalling op de begane grond. De bouwblokken aan het park krijgen op maaiveldniveau een privé tuin die 

door een haag wordt afgescheiden van het Dakpark.  

 

Het bestaande gebouwencomplex aan de Pelgrimsstraat maakt deel uit van de ontwikkeling maar kent een ander 

doorlooptraject. Het zal in een latere fase worden verbouwd en opnieuw worden geprogrammeerd. Het zal in 

aanloop naar de herbestemming tijdelijk worden geprogrammeerd. Hierbij wordt gedacht aan 

tentoonstellingsruimte en atelier- en werkruimtes. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Welstandsparagraaf ‘De Strip’ 

Welstandsniveau:  Bijzonder (ontwikkelingsgebied, monumentenstatus en grenst aan Hoofdwegenstructuur). 
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Relevante criteria Welstandsparagraaf Strip, deelgebied de Staart 

Relevante criteria Staart: 

Relatie met het stedenbouwkundig plan: 

- Bouwinitiatieven voegen aan het complex als geheel (Diepeveen en Vorm & Decor) een ensemblekwaliteit toe.  

- Op architectonische manier wordt vormgegeven aan de overgang tussen het gebouw en het omringende 

gebied. 

- Het gebouw richt zich op de omgeving.  

- Het gebouw vormt een koppelstuk tussen de wijken Schiemond en Bospolder. 

Gebouwen op zichzelf: 

- De opbouw van de gevel is consequent en goed van verhoudingen. 

- Het gebouw heeft een heldere geometrische vorm. 

- Het gebouw kan uit verschillende massa’s zijn opgebouwd. 

- Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie.  

- De overgang gebouw – openbare ruimte is van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit 

te zijn. 

- In -en uitspringende delen van de vlakke gevel (balkons, erkers) blijven ondergeschikt aan de hoofdmassa en 

blijven deel uitmaken van het ontwerp. 

- Gevel moet een open karakter hebben; er dient interactie tussen gebouw en omgeving zijn. 

- Het gevelbeeld van de begane grond wijkt wat betreft verdiepingshoogte en gevelindeling af van de 

bovengelegen verdieping(en). 

- In voetgangersgebieden zijn blinde gevels niet toegestaan.  

- Gebouw is georiënteerd op zowel de Vierhavensstraat, het park als het Hudsonplein. 

- Geen verspringing in de rooilijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- Kleurgebruik is afwijkend van gebouwen in de directe omgeving. 

- Gekozen materialisatie en kleurgebruik voorkomen massaliteit van het gebouw. 

 

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

De commissie heeft waardering voor het concept en ziet het potentieel van de beoogde ontwikkeling. De maat, 

schaal en ordening van de gebouwen leveren op basis van de aangepaste configuratie samen met de 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing langs de Pelgrimsstraat met hierin Diepenveen als rijksmonument, een 

bijzonder ensemble op. Vooral het ontstaan van de ‘makerstraat’ als straat tussen bestaand en nieuw is 

interessant. Desalniettemin is de commissie van mening dat het geheel van de nieuwbouw versterkt kan worden 

door de architectuur meer rijkheid te geven. Voor de commissie is de architectuur nu nog te schraal, waardoor de 

afzonderlijke gebouwen vrij vlak ogen. De commissie vindt het thema van robuuste kloeke gebouwen vanuit de 

context passend, maar is van mening dat een zekere plasticiteit, sprekende detaillering en variatie in het gevelvlak 

benodigd is om de uitstraling te verhogen. De commissie vraagt om binnen het verrijken van de architectuur ook de 

vormgeving van het gevelvlak op de begane grond nader te bestuderen. Naast de vormgeving is een zeker verschil 

in maat, schaal en detaillering tussen de begane grond en de verdiepingen erboven bepalend voor de 

representativiteit van de plint. 

 

De commissie is positief over de verschillende routes door het complex en de inrichting van verschillende open 

ruimten. Het is een verrijking voor het leefklimaat van het complex en zij vindt dat het een waardevolle verbinding 

oplevert met het park en de omliggende wijken. Wel herhaalt de commissie haar vorige opmerking dat de beoogde 

levendigheid langs deze routes niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en openheid van de randen langs de 

Vierhavenstraat en het Dakpark. De commissie doet de oproep te onderzoeken hoe de openheid naar de 

Vierhavenstraat en het Dakpark (blok 5 tegenover het rijksmonument Diepenveen) op de begane grond kan 

worden gemaximaliseerd. Daarnaast dienen de hekwerken die de verschillende routes door het complex in de 

avond afsluiten, in de uitwerking mee te worden ontworpen en van hoge kwaliteit te zijn. Met betrekking tot het 

afgraven van het dijklichaam bij de beoogde privétuinen aan het Dakpark stelt de commissie kritische vragen bij de 

technische haalbaarheid ervan. 

 

De gesloten gevelvlakken op de begane grond bij de verschillende fietsenstallingen dragen niet gunstig aan bij aan 

de verlangde representativiteit van de plint. De commissie vraagt te onderzoeken hoe de vormgeving meer kan zijn 
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dan een gesloten vlak. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van gevelopeningen, maar dat vraagt ook wat 

van de inrichting van de fietsenstalling. 

 

Met betrekking tot het cultuurhistorisch ensemble bestaande uit het rijksmonument Diepenveencomplex en de 

industriegebouwen met onder andere de voormalige Huidenclub is de commissie positief over een tijdelijke 

programmering van tentoonstellings- en atelierruimten. Het is een passend programma als het bestaande interieur 

hierbij wordt gerespecteerd. De commissie ziet graag, wanneer zover, de plannen voor tijdelijke herbestemming 

tegemoet. Een definitieve herbestemming, blijft wel noodzakelijk voor een bestendige toekomst van het 

cultuurhistorisch waardevol ensemble van gebouwen. 

 

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  Nabij Mullerkade 719, Delfshaven (7e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw woontoren Stack - Blok 12 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  Groosman B.V.  

Dossier:  OMV.20.12.00335 (voorheen conceptaanvragen OLO 5181393 & OLO 3894693) 

 

Toetsingskader  

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

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

en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren op de kop van de 

Mullerpier, als reactie op de opmerkingen van de commissie in het verslag van 3 maart 2021. De volgende 

aspecten van het bouwplan zijn nader toegelicht en aangepast: 

 

- De daktekening wordt getoond, waarbij wordt aangegeven dat de installaties zoveel mogelijk naar binnen zijn 

geplaatst en dat de gevelwasinstallatie vanwege de grootte aan de buitenzijde geplaatst moet worden. De 

dakrand kan niet worden verhoogd vanwege beperkingen in het bestemmingsplan. Met beelden vanaf 

verschillende standpunten wordt aangegeven in hoeverre de gevelwasinstallatie zichtbaar zal zijn vanuit de 

omgeving en de andere zijde van het water. 

- De noordgevel is aangepast, waarbij de eerder voorgestelde openingen in het midden van de gevel zijn 

vervangen voor een in een patroon geperforeerde metalen beplating. Achter de beplating is verlichting 

aangebracht. De ingang voor de auto’s is meer als entree ontworpen, en afgestemd op de hoogte van de 

verhoogde hoofdentree aan de oostzijde van het gebouw. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

Relevante algemene criteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

Relatie met de omgeving 

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

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

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

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

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

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

Bouwwerk op zichzelf 

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

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

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

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

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

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

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

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

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

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

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

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

de verdieping(en) erboven. 

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

borstwering van de eerste verdieping. 

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

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

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

veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

 

Relevante welstandscriteria Müllerpier (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur 

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

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

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

een toevallig ontstane verzameling tussenruimten uit den boze.  

 

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

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

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

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

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

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

 

Bouwwerk op zichzelf 

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

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

buitenruimtes dienen inpandig achter het gevelvlak te worden opgelost. 

 

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

 

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

en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag goed zijn opgepakt in het aangepaste en nader 

toegelichte voorstel. De commissie kan instemmen met de inrichting van het bovenste dakvlak. Zij vraagt daarbij 

om een in uiterlijk nette gevelwasinstallatie toe te passen. Ook kan de commissie instemmen met de aanpassingen 

aan de noordgevel, doordat er een levendigere uitstraling is ontstaan aan deze zijde van het gebouw. Zij vraagt de 

architect om de tekening in de geperforeerde beplating op fraaie wijze uit te werken.  

 

Ten slotte geeft de commissie aan dat de eerdere vraag voor een mock-up van de beeldbepalende 

gevelelementen blijft staan als voorwaarde in het advies. Zij ziet graag in de omgevingsvergunning een tekening 

tegemoet waarin wordt vastgelegd van welk deel van de gevel deze mock-up vervaardigd zal worden. Hierin zal 

moeten worden aangetoond hoe de minerale strips op de verschillende gevelonderdelen de hoek omgaan, wat de 

kleuren en patronen van de minerale strips zijn.  

 

Conclusie 

De commissie concludeert dat de aanpassingen op de aanvraag omgevingsvergunning en de beelden zoals 

toegelicht passend zijn binnen de criteria van het welstandsbeleid. Het plan dient echter wel op detailniveau 

gecomplementeerd te worden. De commissie heeft aangegeven dat het secretariaat het geheel verder zal 

beoordelen wanneer bovenstaande opmerkingen en vragen zijn verwerkt en de gehele aanvraag compleet is. 

Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.  
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4.4  Noorderhelling, IJsselmonde (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw bedrijfsgebouw 

Ontwerp:  MOKA architecten 

Dossier:  OMC.21.02.00085 (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 bedrijfsgebouw met kantoorfuncties langs de 

Noorderhelling, grenzend aan de in aanbouw zijnde parkeergarage en bouwmarkt. De Noorderhelling is één van 

de stadsentrees van Rotterdam, en heeft aan beide zijden bedrijfsgebouwen. Achter het gebouw ligt de 

kleinschalige woonwijk Sportdorp. 

 

Het voorstel betreft een langgerekt volume wat aan de zijde van de woonwijk uitkragingen kent. Het gebouw heeft 

een plint die aan de zijde van de Noorderhelling uit beton bestaat en aan de zijde van de het Sportdorp uit houten 

lamellen. In de plint zijn een aantal kleine openingen opgenomen. De entrees bevinden zich aan de zijde van het 

Sportdorp. De zijde van de Noorderhelling wordt afgeschermd van de autobaan door een lange strook beplanting. 

 

De bovenbouw bestaat uit een aluminium volume die wat is opgeknipt. De aluminium beplating kent twee 

verschillende profileringen waardoor er een veranderend patroon in de gevel ontstaat. Het volume krijgt diverse 

transparante en translucente openingen met op de koppen aan de zijde van de Noorderhelling twee grote open 

delen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst aan Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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 

- Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen worden bij voorkeur uitgevoerd in het 

kleurenschema wit, grijs en zilver (low on colour). In het Stadhavens gebied kan het kleurenschema eventueel 

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

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

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

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

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

Reclame 

Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is van toepassing, met de volgende aanvullingen: 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

- Uitingen en logo’s worden hoogwaardig uitgevoerd, met een goede grafische kwaliteit en passend bij de 

architectuur van het object. 

- Bedrijfsuitingen (naamgeving) worden bij voorkeur net boven de daklijst geplaatst in plaats van geverfd of 

geplakt op de gevel, het gaat niet om reclame maar om de duiding van het bedrijf. 

 

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

De commissie geeft aan dat in het getoonde schetsontwerp wordt gezocht naar een kwalitatief hoogwaardig 

bedrijfsgebouw. De gevelmaterialen en de grote openingen zorgen voor een overtuigende verschijningsvorm. De 

commissie geeft echter wel aan dat door de lange gevelwand aan de Noorderhelling nog geen overtuigende 

ruimtelijke inpassing is gevonden. Zij vraagt om deze gevelwand meer op te delen om de lange lengte te 

doorbreken.  

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat de aansluiting op het maaiveld aan de zijde van de Noorderhelling nog niet 

overtuigt. De lange plint is erg gesloten, kent weinig ritmiek in de vormgeving en heeft geen entrees. De commissie 

doet de suggestie om van de betonnen plint geen dragende gevel te maken maar een structuur van kolommen, 

zodat er een ritmiek ontstaat en nu of in een later stadium meer openingen gemaakt kunnen worden. Ook de 

groene zone voor het gebouw geeft geen overtuigende oplossing voor de lange dichte plint en is daarnaast zeer 

gevoelig voor een opeenhoping van vervuiling. Tenslotte vraagt de commissie om een plan voor toekomstige 

reclame-uitingen mee te nemen in het ontwerp. 

 

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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4.5  2e Carnissestraat 4, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  TSU ontwikkeling B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00013 (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 ontwerper presenteert het voorstel voor de vervangende nieuwbouw van veertien woningen die samen een 

nieuwe straatwand vormen. Er worden drie verschillende beukmaten voorgesteld en elk type woning heeft een 

eigen kleur metselwerk en ornamentiek. De woningen van twee lagen met een kap worden spiegel symmetrisch 

over het midden verdeeld over de straatwand. In het midden van de straatwand is een poort opgenomen naar het 

achterpad. Er worden twee opties gepresenteerd, de eerste variant kent contrastrijke kleuren metselwerk van 

donker tot rood, langs- en dwarskappen en vierkante dubbele raamkozijnen met asymmetrische verdeling. In de 

tweede variant liggen de metselwerkkleuren dichter bij elkaar, worden alleen dwarskappen voorgesteld en zijn de 

raamopeningen meer verticaal van verhouding. De kozijnen worden voorgesteld in hout en de dakgoten en 

gootlijsten in kunststof. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier (cultuurhistorisch waardevol object) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- 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). 

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

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
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Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat deze locatie, een karakteristieke en beeldbepalende deel van Oud-Carnisse, om een 

pandsgewijze aanpak vraagt waarbij de nieuwbouw dient te worden afgestemd op de omliggende bebouwing en 

zich voegen in de historische context. Echter constateert de commissie dat beide voorstellen qua verhoudingen, 

indeling en plasticiteit onvoldoende aansluiten op de omgeving. Zij merkt op dat de materialen zoals een kunststof 

dakgoot en de bonkige detaillering van de kozijnen niet zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en 

niet dezelfde kwaliteit hebben. Dit geldt ook voor de kleuren die nog onvoldoende aansluiten op die van de 

omliggende bebouwing.  

 

De commissie vraagt de ontwerper een stap terug te doen en een deskundige analyse van de historische 

omgeving te laten opstellen. Deze analyse moet het uitgangspunt vormen voor het nieuwe ontwerp en handvatten 

te bieden voor bijvoorbeeld de verhoudingen van openingen in de gevels en de uitwerking van de details en 

kleuren. De commissie doet, gezien de historische waardevolle context, de dringende aanbeveling een expert, met 

affiniteit op het gebied van cultuurhistorie en architectonische inpassing, te betrekken bij de opgave en het 

ontwerpteam. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de ontwerper 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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Nabij Middenbaan Zuid 600, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 53 eengezinswoningen op Unielocatie 

Ontwerp:  01-10 architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00066 (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 47 eengezinswoningen en 6 specials.  

De woningen zijn geclusterd rond twee collectieve, groen ingerichte parkeerkoffers waardoor er rondom een 

autovrije buitenruimte gerealiseerd kan worden. De op de locatie al aanwezige bosschage en bomen blijven 

behouden en een visvijver voor extra waterberging wordt toegevoegd. 

 

De woningen zijn gebaseerd op één basistype van twee lagen met een kap. Aan de voorzijde worden op enkele 

posities dakkapellen voorgesteld. Deze dakkapellen vormen een omkaderd geheel met het kozijn op de verdieping 

er onder. Op 6 hoeken worden drielaagse woningen met een plat dak en een dakterras voorgesteld. Er worden 

dakkapellen en uitbreidingsopties zoals een uitbouw of veranda mee ontworpen. Pergola’s verbinden de woningen 

aan de voorzijde en omkaderen de bergingen en begroeide hederaschermen op de erfafscheiding aan de 

achterzijde. Aan de voorzijde bestaan de erfafscheidingen uit hagen die door de gemeente worden onderhouden. 

 

De materialisatie wordt voorgesteld in licht genuanceerd metselwerk gevels. Verbijzonderd metselwerk accentueert 

de plint en vlakken in de bovenbouw en de dakrand. De daken worden afgewerkt met vlakke leipannen waarin 

zonnepanelen worden geïntegreerd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst aan Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie waardeert de ambitie van het plan met de autoluwe ruimtes en collectieve kwaliteiten. Zij ziet deze 

graag waargemaakt. De commissie geeft aan dat de architectonische middelen zoals de dakkapellen, kaders en 

pergola tot een interessant gevarieerd gevelbeeld leiden. Echter merkt zij ook op dat de balans tussen de ingezette 

elementen, ter hoogte van de kap, het dakterras en de aansluiting op de hoekspecials nog niet optimaal is. De 

suggestie wordt gedaan de positie van de elementen zoals de zonnepanelen en de rookgasafvoeren, en latere 

toevoegingen zoals de dakkapellen in het ontwerp strategisch in te passen om het plan nog meer aan kwaliteit te 

laten winnen. 

Conclusie 

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

bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de ontwerper graag terug in een volgende vergadering met een plan dat 

hier antwoord op geeft.   
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4.7  Nabij Duivendrechtstraat 19, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Gymzaal Heijplaat 

Ontwerp:  Maatschap LIAG architekten en bouwadviseurs 

Dossier:  OMV.21.03.00051 

 

Toetsingskader 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van een vrijstaande gymzaal met bijbehorende functies. 

De markante vijfhoekige locatie bevindt zich aan de zuidzijde van de nieuwbouw woonwijk Het Nieuwe Dorp.  

Het compacte volume is opgedeeld in een hoog deel met de gymzaal, parallel aan de bedrijvige industriële 

Eemhavenweg en een lager deel met de kleedruimten, bergingen en ontvangsthal aan de woonbuurt. Door de 

dakvlakken van beide volumedelen af te schuinen, ontstaat enerzijds een entreegebied dat qua maat en schaal 

aansluit bij de woningbouw. Anderzijds ontstaat een gymzaaldak dat perfect georiënteerd ligt voor een optimaal 

rendement van de PV-panelen en noorderlicht binnenlaat.  

 

De entreepui ligt ten opzichte van de lijn van het dakvlak iets afgeschuind naar achteren om vanuit twee 

aangrenzende woonstraten optimaal zichtbaar te zijn. De geheel gesloten metselwerk gevels worden voorgesteld 

met een geleding van naar buiten stekende verticale ribben en een reliëf van naar buiten stekende koppen. De 

hoogte van het metselwerk sluit aan op die van de woningbouw uit de omgeving en eindigt in schuine hoeken alsof 

er een kap op heeft gezeten. De gymzaal met een strakke aluminium plaatbekleding met ribben steekt daar 

bovenuit.  

 

Het lage dak wordt voorzien van sedumbeplanting en het dak van de gymzaal wordt voorgesteld met PV-panelen. 

De benodigde installaties zoals ventilatie en warmtepomp zijn opgenomen binnen het metselwerk volume. Alleen 

de verzamelkappen zijn op het sedumdak zichtbaar. Roosters en kappen sluiten in kleur aan op het metselwerk en 

het sedumdak. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Het Nieuwe Dorp-Heijplaat) 

 

Relevante criteria voor het gebied als geheel 

Relatie met het stedenbouwkundige plan 

- Gebouwen dragen bij aan de sferen van de thema’s door eenvoudige vormen en kleinschalige uitstraling. 

- Overgang openbaar-privé is duidelijk gedefinieerd en heeft of een groene of steenachtige uitstraling. 

- Dichte (berging) gevels aan de straat zijn ongewenst. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige hoofdvorm afgestemd op het omliggende tuindorp en/of haven. 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal (o.a. in dakvorm en architectuurstijl) is mogelijk, mits de 

samenhang met de straatwanden en de omgeving niet wordt verstoord. 

- Volumes zijn eenvoudig en helder. 

- Kopgevels die grenzen aan openbare ruimte mogen geen blinde gevels zijn. 

- Kopgevels op de “verplichte hoeken” (zoals in bestemmingsplan is aangegeven) krijgen twee representatieve 

zijdes (naar de openbare ruimte).  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Toepassing van baksteen vormt de basis. 

- Toepassing van andere dan steenachtige en of natuurlijke materialen zoals beton, metaal, stuc, glas en hout 

zijn mogelijk, mits deze bijdragen aan de hoge kwaliteit van het totaal en passen binnen het plan als geheel. 

- De detaillering is hoogwaardig en zorgvuldig: zoals kozijnen, hwa, voegen, boeiboorden. 

- Suskasten en ventilatieroosters worden op zorgvuldige wijze ingepast. 
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- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve invloeden 

hebben op het uiterlijk. 

- Er mag geen spiegelglas of folie met hoge reflectiegraad gebruikt worden. 

 

Relevante criteria Eemhavenweg 

- Bebouwing aan de Eemhavenweg heeft de entreezijde naar de straat. 

- Bebouwing sluit in maat en schaal aan op het profiel van de Eemhavenweg. 

- Materiaaltoepassing in de gevels is vrij mits het een stoere uitstraling heeft.  

- Gebouwen hebben donkere aardetinten. 

- De detaillering van de bebouwing moet de robuuste uitstraling van het gebouw versterken. 

 

Relevante criteria Nieuwe Dorpsas (Karimunstraat) 

- Gebouwen aan de nieuwe dorpsas hebben hun formele kant en entree naar de straat toe. Indien kopgevels 

grenzen aan de nieuwe dorpsas krijgen deze een uitstraling van een voorzijde. Geen blinde kopgevels 

toegestaan. 

- Bij aangegeven hoeken krijgt de bebouwing twee representatieve zijden en worden geaccentueerd. 

- Waar de wand door de langzaam verkeersroute wordt onderbroken krijgen de kopgevels ook een 

representatieve zijde. 

- Gebouwen hebben gevarieerde kapvormen. Geen overheersend beeld van blokkendozen. 

- Toepassing van aardetinten, kleurrijke incidenten beperkt mogelijk. 

- De detaillering is zorgvuldig en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

 

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

De commissie geeft aan dat zij de ambitie om op deze plek een maatschappelijke functie toe te voegen 

ondersteunt. De markante plek biedt de mogelijkheid voor verbijzondering en een stoer gebouw. Zij stelt echter ook 

vast dat de geslotenheid van een gymzaalfunctie in tegenspraak is met de criteria die geen blinde gevels aan de 

openbare ruimte toestaan. De commissie constateert dat door de dichte gevels én het gebrek aan 

programmatische speelruimte niet de gewenste levendige uitstraling wordt bereikt die passend is bij dit belangrijke 

scharnierpunt in de wijk.  

De commissie onderschrijft het karakter van het gebouw en de gekozen vormentaal. Ook is zij positief over de 

inpassing van de installaties binnen het volume en het realiseren van een extra ruimte in de entree. Zij is er echter 

niet van overtuigd dat de entreezone voldoende uitnodigend is, en zij stelt de vraag of deze meer naar de straat 

gesitueerd zou kunnen worden.  

 

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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