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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 14 APRIL 2021 
 

Video conferentie (Microsoft Teams) – vanwege coronamaatregelen 

 

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

en Monumenten op 14 april 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), Eilander, Faizoulova (gedeeltelijk), Roos, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

 

4  PLANNEN (OPENBAAR) 12:50 

 

4.1  ‘s-Gravendijkwal, Centrum (1e commissiebespreking) (15 min) 12:50 

 Omschrijving:  Nieuwbouw voetgangersbrug (Daniel den Hoedbrug) 

 Ontwerp:   wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00088 (conceptaanvraag) 

 

4.2 Vredehofweg 30, Kralingen-Crooswijk (1e commissie bespreking) (15 min) 13:05 

Omschrijving: Renovatie De Vrijeschool en uitbreiding 

Ontwerp:   9graden architecture B.V. 

Dossier:   OMC.21.01.00079 (conceptaanvraag) 

 

4.3 Kralingse Zoom 91, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 13:20 

Omschrijving: Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom 

 Ontwerp:   Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

 Dossier:   OLO 5210345 (conceptaanvraag)  

 

4.4  Nabij Mullerkade 459, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen en woningen, blok 8 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:   KCAP B.V. 

 Dossier:   OMC.21.03.00084 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Nabij Voermanweg 50, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (15 min) 13:50 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen aan de Grote Beer 

 Ontwerp:   Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00045 (conceptaanvraag) 

 

4.6 Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (4e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

 Ontwerp:   BARCODE Architects B.V.  

Dossier:   OMV.20.10.00614  
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4.7 Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (15 min) 14:20 

Omschrijving: Nieuwbouw 84 appartementen (Tamboer II) 

Ontwerp:   Mix Architectuur B.V. 

Dossier:   OMC.21.02.00035 (conceptaanvraag) 

 

 

4.8 Nabij Baan 38 A, Centrum (10e commissiebespreking) (10 min) 14:35 

Omschrijving: Wijziging balkons Cooltoren  

Ontwerp:   V8 architects B.V. 

Dossier:   verleende omgevingsvergunning OMV.16.12.00317 
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4.1  ’s-Gravendijkwal, Centrum (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw voetgangersbrug (Daniel den Hoedbrug) 

Ontwerp:  wUrck architectuur stedenbouw landschap B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00088 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen van welstand 

op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het reglement van 

orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een voetgangersbrug over het noordelijke deel van de tunneltraverse ter hoogte van de 

splitsing van wegen. De tunneltraverse is beschermd als rijksmonument. De voetgangersbrug vormt een fysieke 

verbinding tussen de Coolhaven en het Museumpark met in het specifiek de verbinding tussen het onlangs 

gebouwde Little C en het EMC.  Middels trappen en liften is de voetgangersbrug verbonden met het maaiveld. 

Hierdoor sluit Little C met Familiehuis Daniel den Hoed aan op het kankerinstituut in het Erasmus MC. Er is bewust 

gekozen de voetgangersbrug in signatuur geen onderdeel te laten zijn de tunneltraverse en de brug zo rank 

mogelijk vorm te geven voor zo min mogelijk invloed op de belevingswaarde van het monument. 

 

De brug heeft een stalen ruggengraat met ribben van hout die overgaan in een balustrade. Het brugdek is gedacht 

in een epoxylaag met in het midden de ruggengraat als loper met daarop in losse letters van staal prikkelende 

woorden. Voor aansluiting op het monument zijn de pijlers waarmee de brug op de middenberm en naast de 

keermuur landt van beton. De brug wordt verlicht door in de reling down-light te integreren. Daarnaast komen er in 

de holte van de brug kasten voor het nestelen van de Rotterdamse stadsfauna. De trappen naar het maaiveld 

maken onderdeel uit van het ontwerp van de brug en zijn in materiaal gelijk aan de ruggengraad. De lift sluit aan op 

de zijkant van de brug en heeft een glazen omhuizing. Het landschapsplan voor Little C en het EMC voorziet in 

extra bomen in de middenbermen van de traverse. 
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Hoboken’, centrumgebied, grenst 

aan rijksmonument en Hoofdwegenstructuur). 

 

Aangezien de welstandscriteria uit de Welstandsparagraaf Hoboken zijn toegespitst op gebouwen en niet zozeer 

op de bouw van een voetgangersbrug wordt in de nabespreking besloten om bij een eventuele aanvraag 

omgevingsvergunning van dit voorstel het bestuur voor te stellen om hier de algemene Uitgangspunten van 

Welstandstoetsing te hanteren als beoordelingskader. 

 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing 

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 beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie begrijpt de keuze voor een rank en fragiel ogende voetgangersbrug tussen Coolhaven en EMC om 

de belevingswaarde van de tunneltraverse (rijksmonument) zo min mogelijk te beïnvloeden. Voor de commissie is 

echter nog niet duidelijk hoe de werking van de beoogde brug is vanaf het hoger gelegen wegdek van de 

tunneltraverse. Vooral of de maat tussen het wegdek en de onderzijde van de brug ruimtelijk voldoende is. Zij ziet 

dit graag nader toegelicht en gevisualiseerd. Daarnaast is de commissie benieuwd hoe de inpassing van 
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tussensteunpunten van de voetgangersbrug ter hoogte van de tussenberm en de keermuur zich verhoudt tot de 

traverse en hoe het steunpunt in detail is vormgegeven.   

 

De commissie stelt vragen bij het materiaalgebruik hout voor de balustrade in relatie tot de context en het 

ontwerpuitgangspunt van een rank en fragiel ogende voetgangersbrug. Zou het thema rank en fragiel niet ook tot 

uitdrukking moeten komen in het materiaalgebruik door eerder voor staal te kiezen dan hout dat minder rank in 

detail is. Ook vanuit tactiliteit vraagt de commissie het materiaalgebruik te heroverwegen en wellicht de leuning van 

hout te maken en de balustrade van stalen staanders.   

 

Met betrekking tot het beoogde epoxydek hoort de commissie graag of het toeslagmateriaal voldoende stroef is om 

de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid te kunnen garanderen. Tot slot vraagt de commissie aandacht voor de 

aansluiting van de lift op de brug en wat de ontwerpvisie hierop is.  

 

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  Vredehofweg 30, Kralingen-Crooswijk (1e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie De Vrijeschool en uitbreiding 

Ontwerp:  9graden architecture B.V. 

Dossier:  OMC.21.01.00079 (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 ontwerp voor de vervangende nieuwbouw van de latere aanbouw aan het historisch 

schoolpand. De bestaande aanbouw op het binnenterrein wordt tot aan de begane grondvloer gesloopt en 

daarvoor in de plaats komt een eenlaags bouwvolume in een semi ovale vorm. Het beoogde groene dak kraagt 

voor zonwering uit en wordt gedragen door repeterende houten gekromde spanten in de gevel. De gevel bestaat 

uit zwarte verticale houten delen en in vorm van elkaar verschillende vensters in blank gelakt hout. De 

luchtbehandelingskast komt op het dak en wordt met het voorgestelde gevelmateriaal omkleed.  
 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Kralingen-Midden) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de samenhang binnen de architectonische eenheid, in dit geval individuele 

panden of kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- De gevelbeëindiging kan van de buurpanden afwijken, en draagt bij aan het totaalbeeld van een in hoogte 

steeds verspringende daklijn. 

- Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de bestaande plasticiteit in het gevelbeeld; erkers, balkons, nissen en 

negge (in de dienststraten alleen negge en dakrand).  

- Bij verbouw van bestaande bebouwing blijft het onderste deel van de gevel (o.a. trasraam, hardsteen) 

herkenbaar als verbijzonderd (ongeschilderd) gevelelement.  

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Als gevelmateriaal worden baksteen, wit pleisterwerk en (ondergeschikt daaraan) natuursteen en 

witgeschilderd hout toegepast om de samenhang in de gehele gevelwand te behouden.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is enthousiast over het planvoorstel voor de vervangende nieuwbouw van de bestaande aanbouw 

van het schoolgebouw. De voorgestelde eenlaagse houten aanbouw met een uitkragend groen dak is in relatie tot 

het schoolgebouw en het binnenterrein. Het is een verzorgd en passend plan. De in maat van elkaar verschillende 

vensters geven een speels gevelbeeld dat goed past bij de kleutergroepen van het basisonderwijs die in dit deel 

les zullen krijgen en het informele karakter van een binnenterrein.  

 

De commissie heeft getwijfeld over de vraag of zwart niet te hard overkomt, maar verwacht dat bij houten gevels 

het minder zwaar zal overkomen. Zij vraagt in een latere fase de eindafwerking van de houten geveldelen te 

bemonsteren om te kunnen beoordelen of deze voldoende vriendelijk oogt. Daarnaast vraagt zij een onderhouds- 

en beheerplan op te stellen om de houten gevel mooi en egaal te kunnen laten verouderen.  De commissie is niet 

positief over de omgang met de luchtbehandelingskast. Zij doet de oproep deze inpandig te plaatsen of beter te 

integreren.  

 

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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4.3  Kralingse zoom 91, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom  

Ontwerp:  Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. 

Dossier:  OLO 5210345 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste en verder uitgewerkte 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 een aangepast en verder uitgewerkt plan voor de Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom, 

naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 14 oktober 2021.  

 

Het planvoorstel is op hoofdlijnen ongewijzigd en betreft de nieuwbouw voor gebouwdeel C dat samen met de 

bestaande gebouwdelen B en D een nieuw geheel dient te worden. Het komt aan het voetgangersgebied van de 

campus en wordt de nieuwe hoofdentree van de samen te stellen gebouwdelen die met een binnenstraat met 

elkaar in verbinding staan. De prominente hoofdentree gaat langs de noordgevel over in een oplopend atrium. In 

het atrium komt een luie trap met daaraan verschillende projectruimtes. Het atrium is aan de binnenzijde met hout 

bekleed en wordt voorzien van groene inrichting. Het dak van het atrium bestaat uit transparante zonnepanelen.    

Op de begane grond komt op de hoek een café en liggen er ‘open’ collegezalen aan de gevel om de levendigheid 

naar de straat te vergroten.  

 

De gevelcompositie volgt nog altijd uit de gebouwlogistiek en bestaat uit een spel van horizontale banden die de 

verdiepingshoogte aangeven. Bij het atrium wordt een inverse van de horizontale band toegepast door middel van 

een dubbele kliklijst op de vliesgevel. De verticale stijlen tussen de banden worden ten opzichte van voorgaand 

voorstel minder geprononceerd. Dit is gedaan om de horizontale belijning in beeld te versterken en zo de relatie 

tussen de gebouwdelen te versterken. Daarnaast worden de horizontale banden niet langer onderbroken door een 

opgetilde plint in de hoek van het gebouw. De houten staanders in dit deel van de gevel komen hiermee ook te 

vervallen. De gevel van het trafostation naast de hoofdentree is verder uitgewerkt. De visualisaties tonen stalen 

puien met een metaalinvulling met direct naast de entree het huisnummer. Het tussenlid van het gebouwdeel C en 

de parkeergarage is gewijzigd door daar de horizontale banden te verwijderen uit het gevelontwerp.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Campus Erasmus Woudestein’) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving 

- Nieuwbouw is afgestemd op specifieke positie die het gebouw in het grotere geheel inneemt. 

- De volumes zijn alzijdig en zonder achterkanten. Uitzondering hierop zijn die gebouwen die op en/of aan 

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

nieuw). 

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

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

Gebouw op zichzelf 

- Binnen de bouwvolumes dienen de plint, de bovenbouw en de top herkenbaar ten opzichte van elkaar te 

worden ontworpen. 

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

hoog zijn. 

o Bovenbouw is alles boven de plint. 

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

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

ruimte.  

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

publieke functies van elk gebouw in de plint en door de precieze positionering van de (hoofd)entrees (zie 

tekening). Overige entrees rondom het gehele gebouw, er is geen sprake van achterkanten. 

- Strategische positionering van containerruimten en bergingen met blinde gevels (zie tekening), deze mogen 

max. 33% van de gevellengte beslaan. Inkijk hierin is niet gewenst. 

- De plint is transparant en op de openbare ruimte georiënteerd. Visuele aansluiting tussen gebouw en openbare 

ruimte, dat betekent dat in de plint optimaal van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan worden 

gekeken. 

- Vrije hoogte in de plint is minimaal 4m. 

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

- De plintgevel bestaat voor minimaal 80% uit glas. 

- Geen hekken en rolluiken 

Bovenbouw 

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

- De detaillering en opbouw van de sprekende gevels zorgt voor diepte en een ritmische gelaagdheid met een 

spel van lijnen, schaduwen en transparantie. 

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

afstanden, ervaren als één (afzonderlijke) compositie en valt niet uit elkaar in verschillende losse delen. 

- De gevel is open en transparant, dit betekent dat visuele interactie tussen binnen en buiten door de gevel 

mogelijk is. De hoeveelheid glas in de bovenbouw is minimaal 40% 

- De gevel heeft reliëf en diepte in de detaillering 

- Aan de gevels langs de plaza bevindt zich boven de plint een luifel. De onderzijde van de luifel bevindt zich op 

4m boven het Plaza-niveau. De luifel is 3 meter diep. 

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

Top 

- Installaties en utilitaire elementen worden opgenomen in de topverdieping. 

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

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

Detaillering, materiaal en kleurgebruik 

- Voor de samenhang tussen oude en nieuwe gebouwen worden nieuwe gebouwen in natuurlijke materialen en 

met terughoudend en materiaal-eigen kleurgebruik uitgevoerd. 

- Materialen: onbehandelde natuurlijke materialen. 

- Toepassen van hoogwaardige materialen en detaillering, uitstraling in overeenstemming met hoge ambities 

van het campus Masterplan. 

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

op de kwaliteit.  

- Geen toepassing van donker of spiegelend glas. 

Reclame 

- De criteria voor reclame-uitingen in het Masterplan campus Woudestein zijn gekoppeld aan het reclame-beleid 

van welstand. In aanvulling op het hoofdstuk reclame uit de Koepelnota Welstand, zijn een aantal specifieke 

regels van toepassing voor reclame-uitingen op de campus.  

  

Dit betreft een selectie van de criteria uit de welstandsparagraaf Campus Erasmus Woudestein. Voor de 

planvorming zie de welstandparagraaf Campus Erasmus Woudestein als geheel. 

 

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

toegelicht, en de nabespreking 

De commissie is wederom positief over het planvoorstel. Het is een krachtig en overtuigend concept dat van 

betekenis is voor de campus. Het concept van een atrium langs de lange noordgevel met daaraan de 

projectruimtes geeft een interessante interactie tussen binnen en buiten. Daarnaast is de begane grond zo 

geprogrammeerd dat door publieke functies en open collegezalen er een levendige plint kan ontstaan. Echter de 

lengte van het gebouw vraagt op de begane grond wel om een zekere verzachting en verrijking van de vormgeving 
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van de gevel in relatie tot de schaal van de mens. De commissie vraagt de mate van tactiliteit in het 

materiaalgebruik en de detaillering te verhogen, met aandacht voor de plint en de aansluiting van het programma 

van de begane grond op de openbare ruimte. 

 

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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4.4  Nabij Mullerkade 459, Delfshaven (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen en woningen, blok 8 Müllerpier Rotterdam 

Ontwerp:  KCAP B.V. 

Dossier:  OMC.21.03.00084 (conceptaanvraag) (voorheen conceptaanvraag OLO 3711771) 

 

Commissielid Van Oort 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 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 

Op 13 juni 2018 is een eerder conceptplan voor deze locatie aan de commissie gepresenteerd. In 2020 is het 

programma gewijzigd waarbij een deel van de stadswoningen is vervangen door appartementen en er een nieuw 

plan is gemaakt. De architect presenteert het gewijzigde plan van een uit twee delen samengesteld gebouw.  

 

Aan het middengebied worden zes stadswoningen van drie lagen rond een parkeergarage voorgesteld die 

aansluiten op een hoger appartementengebouw van acht lagen aan de kade. De woningentrees zijn 

geaccentueerd met luifels en een kader rond de hoofdentree. Rondom het gebouw worden voortuinen met groene 

erfafscheidingen (hagen) voorgesteld. Op het dak van de garage bevinden zich terrassen van de stadswoningen 

gescheiden door hagen. De appartementen hebben balkons met glashekwerken die deels binnen, deels buiten de 

gevel steken. Op de hoeken zijn de woonkamers gesitueerd voor tweezijdige oriëntatie.  

 

De fietsenberging is onder het appartementengebouw gesitueerd en voorzien van gevelopeningen naar de straat. 

De ingang naar de garage en fietsenberging bevindt zich aan de tussenstraat aan de noordzijde. Het gebouw 

wordt voorgesteld in grijspaars metselwerk met grote gevelopeningen met glas tot aan de vloer. Het metselwerk is 

verrijkt met een verdiept raster en dakranden met bijzonder metselwerkverband.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Lloydkwartier) 

 

Relevante criteria 

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

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

- Uitgangspunt is om eenheid te verkrijgen door te kiezen voor eerlijk en direct materiaalgebruik, waarbij de 

natuurlijke materialen zich voordoen in hun eigen kracht en in hun natuurlijke staat, bijvoorbeeld onbehandeld 

of transparant behandeld hout, metaal in metallic.  

- Baksteen wordt toegepast door middel van menging van stenen uit een spectrum tussen oranjerood en 

mangaan. Per gebouw wordt gezocht naar een toepassing (kleur, mix, voeg, verband) die het specifieke 

karakter van het gebouw versterkt. Zodoende ontstaat dieptewerking door lichtere en donkere, gladde of ruwe 

gebouwen. 

- De kleur van de steen van de plintzone, de eerste drie lagen, dient met de klinkerbestrating van het maaiveld 

te corresponderen, waardoor eenheid ontstaat in het middengebied. 

- Prefab betonnen lateien en consoles in het zicht zijn niet toegestaan, tenzij zij een duidelijk esthetische 

bedoeling hebben. 

- Erfafscheidingen die vanaf het openbaar gebied zichtbaar zijn dienen onderdeel van het architectonische 

ontwerp te zijn. 

- Erfafscheidingen van terrassen dienen steenachtig te zijn.  

- De erfafscheiding van de tuin wordt een ligusterhaag, eventueel in combinatie met een lage stenen muur. In 

de hagen dienen stalen hekken te worden opgenomen als onderdeel van het architectonisch ontwerp.  

- Voorzieningen bij bergingen, voor fietsen en afvalcontainers e.d. dienen onderdeel van het architectonisch 

ontwerp te zijn, evenals de puien en reclamezones van eventuele bedrijfsfuncties. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het nieuwe programma en volume goed voorstelbaar is en qua maat en schaal 

passend is in de omgeving. Zij merkt echter ook op dat de sculpturaliteit van het volume sterker kan.   

De individuele expressie van de architectonische eenheid wordt minder sterk door de entreeluifels en 

balkonhekken die de individuele woning telbaar en zichtbaar maken. De suggestie wordt gedaan de vormgeving en 

materialisering van de luifels, het entreekader en de balkons meer integraal te verweven met de gevel. Ook een 

meer robuuste vormgeving van de groene omzoming rondom en op het dakterras kan helpen om het plan aan 

sculpturale expressie te laten winnen. 

 

Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het zorgvuldig mee ontwerpen van dakranden en de daken waar 

door de hoogbouw uit de omgeving op uitgekeken wordt. Ten slotte vraagt de commissie aandacht voor een 

kwalitatieve afwerking van de binnenzijde van de vanuit openbaar gebied zichtbare fietsenberging.  

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug 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  Nabij Voermanweg 50, Prins Alexander (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw appartementen aan de Grote Beer 

Ontwerp:  Klunder Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00045 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

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

van 3 maart 2021. De volgende wijzigingen worden voorgesteld: 

 

- Voor meer architectonische differentiatie in de gestapelde blokken zijn de kaders van de betonelementen van 

blok 2 en 4 twee keer zo breed gemaakt. Daarbij wordt het onderste blok voorgesteld met metselwerk in 

staand verband. De gevelopeningen zijn vergroot en de positie van de comfortbox is gewijzigd en bevindt zich 

nu in de borstwering van de puien.  

- De balkons op de onderste laag van blok 3 en 4 zijn vervangen door loggia’s.  

- De detaillering van de naden tussen de prefab betonelementen is verder uitgewerkt. De naden van de 

betonelementen vallen samen met de plasticiteit en het lijnenspel van de gevel.  

- De plantenbakken aan de gevel op de begane grond zijn komen te vervallen.  

- Het totale plan is opgeschoven waardoor het in dezelfde rooilijn staat als Klepière. De gevel van de plint wordt 

tot aan Klepière doorgezet. 

- De arcade op de hoek bij de huiskamer is vervallen door de huiskamer naar buiten toe te vergroten en op de 

hoge afgeschuinde hoek te accentueren en voorzien van het sterrenbeeld de Grote Beer. 

- Door een programmatische herschikking bevindt zich meer commercieel programma aan de gevel in de plint 

en kan de plint nog meer geopend worden naar de straat. 

- De kanalen van de ventilatie zijn op het dak op verborgen wijze naar de dakrand gebracht. De dakrand van 

het hoogste dak is extra hoog om installaties aan het zicht te onttrekken. Er is geen glasbewassingsinstallatie 

nodig. 

- Aan de onderzijde van de balkons worden akoestische platen van geëxpandeerd glas voorgesteld dat wordt 

ingekast in de balkonplaat en dezelfde kleur als het beton krijgt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst aan Hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

openbare ruimte. 

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

stedelijke knooppunt.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

geheel. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- 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 merkt op dat op overtuigende wijze de vragen en opmerkingen van de commissie zijn beantwoord in 

het aangepaste plan. De stapeling is meer tot expressie gekomen door de variërende kaders en grotere 

gevelopeningen en op subtiele wijze is het ook gelukt de balkons onderdeel te maken van het totale gevelconcept. 

Zij waardeert de openheid van de plint en de aanpassing van de hoek bij de huiskamer komt het plan kwalitatief 

ten goede.  

 

De commissie is echter nog niet overtuigd over de wijze waarop de gevel aansluit op de bebouwing van Klepière. 

Zij vraagt aandacht voor een architectonische uitwerking die meer recht doet aan de totale verschijningsvorm van 

het gebouw. 

 

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  Nabij Spoorweghaven 335, Feijenoord (4e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw Parkstad Zuid Blok K3 

Ontwerp:  BARCODE Architects B.V. 

Dossier:  OMV.20.10.00614 (voorheen conceptaanvraag OLO 5247469) 

 

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 het bouwblok op de kop van de gebiedsontwikkeling 

Parkstad aan de Laan op Zuid, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 3 maart 2021. 

De volgende aspecten van het bouwplan zijn nader toegelicht en aangepast: 

 

- De aluminium dakrand aan de galerijzijde is nader uitgewerkt. De maat en schaal sluit aan op die van de 

betonbanden. Ook de binnenzijde van de plantenbakken aan de galerij zijn voorzien van eenzelfde aluminium 

beplating. De dakranden van de torens zijn van wit beton en hebben een terugliggende opstand. 

- Om vervuiling te voorkomen worden de verticale delen van de witte betonnen bakjes gehydrofobeerd. Aan de 

onderzijde van betonnen banden, randen en balkons wordt een waterhol in het beton opgenomen tegen 

aanhangend water. Balusters worden op de bovenzijde van de balkonplaten bevestigd en water wordt naar de 

binnenzijde van de balkons afgevoerd om streepvorming te voorkomen. Wit betonnen geveldelen zijn vanaf de 

balkons en galerijen schoon te houden. 

- Aan de onderzijde van balkons worden akoestische platen van geëxpandeerd glas voorgesteld. De beplating 

wordt ingekast in de betonplaten en is wit van kleur en zal volgens het uitgewerkte beplatingsplan worden 

aangebracht. In impressies is in zicht gebracht hoe platen en naden zich tonen.  

- De zwarte volkern beplating zal zichtbaar met schroeven worden bevestigd. Hiervoor worden schroeven in de 

kleur van de beplating voorgesteld. Er worden geen afdekkapjes toegepast. Voorgesteld wordt overal 

hetzelfde principe van bevestiging toe te passen. De beplating wordt toegepast in de torens en aan de 

binnenzijde ter plaatse van de galerijen. Van ver af zijn de schroeven en -gaten vrijwel niet zichtbaar.  

- Drie van de vier gesloten traveeën naast de entreepartijen worden geopend door deze te voorzien van glas. 

Waarvan één met geëmailleerd glas en twee transparant. 

- Het hekwerk voor de trap aan de laan op zuid wordt voorzien van spijlen met waarin het ritme van de 

balkonbakjes is overgenomen. 

- Ter plaatse van de entreepartijen wordt voorgesteld de onderste 2,6 meter van de gestucte wanden te 

bekleden met wit natuursteen dat naar binnen wordt doorgezet. 

- Er wordt een voorstel getoond van twee geveldelen waarvan een mockup gemaakt zal worden. Het betreft 

een deel van de metselwerk gevel met betonband en kozijn en een deel van de galerijgevel met beplating en 

kozijn. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 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. 

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

Reactie van de commissie op de aangepaste en verder uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning, de 

beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen op overtuigende wijze zijn verwerkt in het aangepaste voorstel. De 

verdere uitwerking van de dakranden in aluminium en beton heeft aangetoond dat dit voldoende samenhang 

vertoont. De commissie kan instemmen met de bevestiging van de volkern beplating met schroeven in kleur. De 

zichtbaarheid is geminimaliseerd. Het hekwerk aan de Laan op Zuid is door de verbijzondering van de spijlen 

expressiever geworden en ondersteunt nu de verschijningsvorm op samenhangende wijze. Het openen van de 

geveldelen naast de entreepartij aan de laan op zuid is een positieve wijziging. Waarbij wel aandacht wordt 

gevraagd voor een kwalitatieve afwerking van de binnenzijde van de fietsenberging die zichtbaar is vanuit de 

publieke ruimte. 

 

In het algemeen is de commissie ervan overtuigd dat de voorgestelde materialen en detaillering van voldoende 

kwaliteit zijn en passend bij het bijzondere welstandsniveau. De commissie merkt echter op dat de mock-up 

voorstellen onvoldoende zijn. Zij vraagt van de architect een nieuw voorstel voor een mock-up te maken waarin de 

verschillende gevelmaterialen bij elkaar komen, zoals bijvoorbeeld een stuk gevel op de overgang van het 

basement naar de toren. 

 

Besproken is dat de uitwerking van de materialisering van de gevel nog zal worden bewezen in de vorm van een 

mock-up en bemonstering. Dit ter controle of de gedetailleerde technische uitwerking in de werktekenfase 

overeenstemt met de getoonde beelden waarop de commissie haar positieve advies heeft gebaseerd.  

Daarom worden de volgende voorwaarden verbonden aan het positieve welstandsadvies: 

 

Positief onder voorwaarde dat: 

- Minimaal zes weken voor de gevelproductie op locatie een mock-up aan de commissie ter beoordeling zal 

worden voorgelegd. 

- Minimaal zes weken voor de gevelproductie de bemonstering van het lichte metselwerk en voegwerk wordt 

voorgelegd. De kleurstelling conform aan de commissie gepresenteerd op 3 maart 2021 en door de supervisor 

goedgekeurd. 

 

De mock-up dient inzicht te verschaffen in de volgende onderdelen: 

- De definitieve positie en breedte van naden tussen verschillende materialen, elementen en aansluitingen. De 

mock-up dient al deze aansluitingen goed in beeld te brengen.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat het plan niet strijdig is met de criteria, indien wordt voldaan aan de bovenstaande 

voorwaarden. De aanvrager heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. Het advies aan het 

bestuur is daarom positief onder voorwaarde. 
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4.7  Boezemstraat 51, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 84 appartementen (Tamboer II) 

Ontwerp:  Mix Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00035 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

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

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de sloop-nieuwbouw van 2 supermarkten, een parkeerkelder en 84 

appartementen. Het programma vormt samen met een rij te behouden beeldbepalende woningen aan de 

Tamboerstraat een compleet gesloten bouwblok. Het bouwblok sluit met 3 lagen met een kap aan op de bestaande 

woningen en loopt in hoogte op richting de Crooswijkseweg naar 6 lagen met een hoge plint van 4 meter.  

 

De supermarkten bevinden zich in de kop van het blok aan de Crooswijkseweg. De expeditie is dwars door het blok 

heen gesitueerd van de Pijperstraat naar de Tamboerstraat.  De gevels van de supermarkten zijn voorzien van 

grote glaspuien. In de Pijper- en Tamboerstraat wordt de gevel van de supermarkt steeds meer gesloten richting de 

expeditie. Op het dak van de supermarkten en de expeditie is een collectieve daktuin ten behoeve van de 

appartementen gesitueerd. 

 

De lange straatwanden zijn visueel opgedeeld in kleinere ensembles met elk een andere daklijn of hoogte. De 

ensembles vormen door de uniforme metselwerkkleur toch duidelijk een geheel. Het metselwerk is verrijkt met 

verdiepte gevelvlakken, bijzondere verbanden en rollagen. Aan de Pijperstraat wordt de gevelrooilijn verlegd 

waardoor een bredere stoep ontstaat en vergroening met bomen en geveltuintjes mogelijk wordt. De houten 

voordeuren van de appartementen aan de Pijperstraat zijn visueel verlengd en verbonden met de bovenliggende 

laag. 

 

Alle appartementen op de begane grond hebben een entree aan de straat en de overige appartementen worden 

ontsloten via galerijen aan de binnenzijde van het blok. De 3 hoofdentrees van de appartementen bevinden zich op 

de hoeken en in het midden van de Pijperstraat. De hoeken zijn ter plaatse van de entrees met een afschuining 

verbijzonderd.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (grenst deels aan Hoofdwegenstructuur) 

 

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 

Hoofdvorm 

- 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.  
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- 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.  

- 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). 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de programmatische en stedenbouwkundige inpassing van de ontwikkeling erg veel 

discussie en vragen oproept. De positie van de supermarkten en de gekozen expeditie-oplossing hebben een te 

grote impact op de kwaliteit van de drie aangrenzende straten. Hierdoor raakt de stedenbouwkundige structuur 

verstoord. De commissie realiseert zich dat dit dilemma de architectuur overstijgt. Het is niet alleen met 

architectuur op te lossen en daarom onthoudt de commissie zich voor nu van een reactie op de architectonische 

uitwerking. De commissie stelt voor op zeer korte termijn met stedenbouw in overleg te gaan over programmatisch 

alternatieve oplossingen die kunnen leiden tot een betere inpassing in de omgeving.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat er op stedenbouwkundig niveau duidelijkere keuzes dienen te worden gemaakt voordat het 

plan beoordeeld kan worden. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en 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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4.8  Nabij Baan 38 A, Centrum (10e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging balkons Cooltoren 

Ontwerp:  V8 architects 

Dossier:  verleende omgevingsvergunning OMV.16.12.00317 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling en de interne bespreking van het plan terug uit de 

commissie en presenteert het voorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de omgevingsvergunning 

getoetst aan redelijke eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening 

Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een wijziging op het vergunde plan voor de Cooltoren. Om de visuele overgang tussen de 

losse balkons en de doorlopende balkons van de middenkroon nog vloeiender te maken waren er opvullingen 

ontworpen die stapsgewijs over drie verdiepingen terugliepen. Constructief blijkt dit echter niet mogelijk en ook de 

gevelbewassing wordt hierdoor bemoeilijkt. Voorgesteld wordt de opvullingen te laten vervallen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

(Deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier, Central District en omgeving Coolsingel) 

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.).  

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

 

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

De commissie geeft aan dat de wijzigingen aan het middendeel van de toren minimaal van aard zijn en de eerder 

getoonde verschijningsvorm van het gebouw voldoende intact laten. Op de voorgestelde wijziging wordt positief 

geadviseerd.  

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijziging op het bouwplan past binnen de criteria van het welstandsbeleid. Het advies 

aan het bestuur is daarom positief. 


