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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG  

23 JUNI 2021 
 

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

en Monumenten op 23 juni 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 11:30 

 

4.1  J.A. Lebbinklaan 19, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (10 min) 11:30 

 Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen, veld A1/A2, nieuwbouw 43 woningen 

Ontwerp:  West 8 urban design & landscape architecture B.V., INBO B.V., V8 architects B.V., 

Braaksma & Roos Architecten B.V. & Studio Architectuur Maken 

 Dossier:   OMV.20.12.00638 

 

4.2 Heiman Dullaertplein 80, Delfshaven (rijksmonument) (5e commissiebespreking) (15 min) 11:40 

 Omschrijving:  Oceaanhuis; aanpassing atrium 

Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

Dossier:   OMC.21.05.00084 (conceptaanvraag) 

 

4.3  Marconiplein 1 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 11:55 

 Omschrijving:  Renovatie Alhena complex 

 Ontwerp:   Vanschagen Architecten 

 Dossier:   OMC.21.05.00017 (conceptaanvraag) 

 

4.4  Brainpark, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (30 min) 12:40 

 Omschrijving:  Fase 1 Brainpark, Max Euwe Kwartier, sloop en nieuwbouw 4 woongebouwen 

 Ontwerp:   GroupA B.V., ZZDP Architecten B.V. & SVDBA B.V.  

 Dossier:   OMC.21.05.00029 (conceptaanvraag) 

 

4.5 Hoofdweg 480, Prins Alexander (2e commissiebespreking) (20 min) 13:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 350 woningen, parkeergarage en voorzieningen 

Ontwerp:   KCAP B.V. 

 Dossier:   OMV.21.03.00855 

 

4.6  Nabij Baan 38 A, Centrum (9e commissiebespreking) (15 min) 13:30 

 Omschrijving:  Wijzigingsplan dakvloer op daktuin parkeergarage Cooltoren 

 Ontwerp:   V8 architects B.V. 

 Dossier:   OMV.21.06.00033 

 

4.7  Plevier 97, Hoogvliet (1e commissiebespreking) (20 min) 13:45 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw OBS Plevier  

 Ontwerp:   Cita Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00082 (conceptaanvraag)  
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4.8 Asserweg 330, Hillegersberg Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 14:05 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Stephanusschool 

 Ontwerp:   No Label B.V. 

 Dossier:   OMC.21.02.00071 (conceptaanvraag) 

 

4.9a  Nabij Rijnhaven Z.z. 6, Feijenoord (5e commissiebespreking) (5 min) 14:25 

 Omschrijving:  Wijziging bouwplan The View, fase 1 Oostgebouw 

 Ontwerp:   Joke Vos Architecten 

 Dossier:   OMV.20.10.00204 

 

4.9b  Hillelaan 77, Feijenoord (5e commissiebespreking) (15 min) 14:30 

 Omschrijving:  The View fase 2 

 Ontwerp:   DEDRIE Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 2969199 (conceptaanvraag) 
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4.1  J.A. Lebbinklaan 19, Nieuw Kralingen, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Nieuw Kralingen, veld A1/A2, nieuwbouw 43 woningen 

Ontwerp: West 8 urban design & landscape architecture B.V., INBO B.V., V8 architects B.V., 

Braaksma & Roos Architecten B.V. & Studio Architectuur Maken 

Dossier:  OMV.20.12.00638 (voorheen conceptaanvraag OLO 5343839) 

 

Commissieleden Eilander en Roos trekken zich gedurende de bespreking van dit plan terug uit de commissie 

vanwege de betrokkenheid bij het voorstel. 

 

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 

Op 25 november 2020 is het stedenbouwkundige plan voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen 

gepresenteerd door de supervisor en hebben de architecten de verschillende deelplannen als conceptaanvraag 

voorgelegd aan de commissie. Tijdens de openbare vergadering van 23 juni 2021 worden de definitieve aanvragen 

van de deelplannen van Braaksma & Roos Architecten en V8 architects door het secretariaat in de openbare 

vergadering voorgelegd aan de commissie, vanwege de betrokkenheid van de commissieleden bij de planvorming. 

Hierbij worden per bouwdeel de relevante beeldbepalende details besproken. Het secretariaat stelt voor om de 

overige deelplannen van Nieuw Kralingen in mandaat van de commissie te beoordelen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen & Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen) 

 

Reactie van de commissie 

De commissie geeft aan dat de plannen niet te beoordelen zijn vanuit de toelichting van het secretariaat, en vooraf 

niet de benodigde informatie heeft verkregen om voldoende inzicht in de uitwerking te krijgen. Daarnaast is de 

bouw van Nieuw Kralingen een te belangrijke ontwikkeling voor de stad om door het secretariaat in mandaat van 

de commissie te laten beoordelen. De commissie ziet graag de uitwerking van de deelplannen door de architecten 

zelf toegelicht in een volgende openbare welstandsbespreking. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de commissie over onvoldoende informatie beschikt om de aanvraag 

omgevingsvergunning te kunnen toetsen aan de criteria. De commissie onthoudt zich van het afgeven van een 

welstandsadvies en ziet de architecten graag terug in een volgende vergadering. 
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4.2  Heiman Dullaertplein 80, Delfshaven (rijksmonument) (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Oceaanhuis; aanpassing atrium 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OMC.21.05.00084 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de 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 geeft aan dat ze met het deels verwijderen van het glas uit het atrium van het voormalig Oceaanhuis 

tegen onvoorziene problemen aanlopen.  Het openen van het atrium is onderdeel van de onlangs uitgevoerde 

herbestemming naar wonen. Het is gedaan om de eenzijdig georiënteerde woningen aan het atrium buitenlucht te 

geven en voor het afvoeren van rook bij brand. Het probleem is het invallende water dat onvoldoende weg kan en 

de constructievloer die niet waterdicht is. Dit geeft plassen op de vloer van het atrium en in de eronder gelegen 

parkeerkelder. Nadat bleek dat het probleem niet is te verhelpen met extra afvoerputten en het van onderaf 

injecteren van de vloer zijn er twee voorstellen ontwikkeld. Voorstel één gaat uit van het weer dichtzetten van het 

atrium met een kasbouwconstructie, zodat de glazen delen wel te openen zijn. Bij voorstel twee wordt de flagstone 

tegelvloer verwijderd, komt er een waterdichte epoxyvloer met eroverheen een gietvloer binnen het bestaande 

orthogonale natuurstenen patroon dat weer terugkomt. De kleur van de gietvloer is gebaseerd op een 

kleurenstudie van de flagstone tegel en betreft een combinatie van twee kleuren om een zekere flame te krijgen. Er 

is binnen voorstel twee verkend of de flagstone vloer is uit te nemen, zodat deze na de noodzakelijke ingrepen 

weer teruggeplaatst kan worden, maar dit bleek niet mogelijk. De voorkeur van aanvrager gaat uit naar voorstel 

twee. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (rijksmonument) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het 

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

Verschijningsvorm 

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

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

verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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.  

 

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

De commissie geeft aan dat met het openen van het atrium van het Oceaanhuis de water in- en doorslag een 

serieus probleem is en de oplossing een ingewikkeld vraagstuk betreft. Zij is blij dat er verschillende richtingen zijn 

verkend, zodat ook de impact op het gebouw en de monumentwaarden van ieder voorstel tegen elkaar afgewogen 

kunnen worden. Dat er wordt gekozen voor voorstel twee waarbij de bestaande flagstone vloer wordt vervangen 

door een waterdichte vloer met eroverheen een gietvloer wordt vanuit het waterprobleem begrepen. Maar de 

commissie gaat vanuit het karakter en de oorspronkelijke atmosfeer van het atrium niet akkoord met het voorstel. 
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Een gietvloer is te ver verwijderd van het bestaande beeld en de kwaliteit van het gebouw. Daarnaast is het vooral 

een interieuroplossing die niet past bij een atrium.  

 

De commissie vraagt de architect de oplossing te zoeken bij de oorzaak van het probleem en voorstel één, het 

weer wind- en waterdicht maken van het atrium verder te ontwikkelen. De water in- en doorslag is helaas het 

gevolg van het openen van het atrium. Daarnaast voorkomt het weer dichtzetten van het atrium dat zowel de 

daaraan liggende gevels als de staalconstructie van het atrium te leiden hebben onder blootstelling aan 

weersinvloeden. 

 

Conclusie 

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

volgende vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het 

nu voorliggende plan zal een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.3  Marconiplein 1 A, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Renovatie Alhena complex 

Ontwerp:  Vanschagen Architecten 

Dossier:  OMC.21.05.00017 (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 renovatie van het Alhena complex dat een helft van een gesloten 

bouwblok omvat. Voorgesteld wordt de voorgevel restauratief aan te pakken en te behouden maar een groot deel 

van de inbouw en de achtergevels te vernieuwen. De fundering van het complex wordt geheel hersteld. 

De bestaande loggia’s aan de voorgevel worden vergroot om grotere buitenruimten voor de appartementen te 

creëren. De bedrijfsruimten aan de Mathenesserweg worden getransformeerd naar woningen. De dubbele 

voordeurpartij blijft daarbij behouden als entrees voor de appartementen op de begane grond en eerste verdieping.  

 

De eenlaagse uitbouwen op het achterterrein worden gesloopt waardoor woningen op de begane grond een privé 

tuin krijgen. De achtergevel wordt geheel vernieuwd en een nieuwe galerijontsluiting voor de appartementen op de 

tweede, derde en vierde verdieping wordt toegevoegd. De hoofdentrees voor de galerijwoningen worden in de 

eindhoeken van het complex gesitueerd waardoor het aanzicht van het complex behouden blijft. Eén eindhoek van 

het complex, aan de Mathenesserdijk is in het verleden al gesloopt en wordt nieuw aangebouwd.  

 

Aan de achterzijde krijgt het complex een metamorfose. De galerijgevels worden voorgesteld met een lichte houten 

bekleding. De eerste twee verdiepingen krijgen een uitbouw in metselwerk. Deze worden net als de nieuwbouw 

van de hoek in licht gemêleerd metselwerk voorgesteld. De gevels van de nieuwbouw sluiten aan de straatzijde in 

stijl aan op de bestaande gevels. De oorspronkelijke daklijn wordt doorgezet maar het metselwerk en de 

raamverdeling wijkt af van de aansluitende oorspronkelijke gevels. De achterzijde van de nieuwe metselwerk 

gevels heeft een verticale geleding met geaccentueerde kolommen.  

 

De architect geeft aan dat het plan zich in de VO-fase bevindt waarbij nog niet alles is uitgewerkt. Onder andere de 

kleuren van de kozijnen in de straatgevels moeten nog nader bepaald worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (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). 

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 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. 
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- 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 het plan op hoofdlijnen te ondersteunen. Zij looft het behoud van dit betekenisvolle 

complex en de zorgvuldigheid van de aanpak. Het behoud en herstellen van de straatgevels in combinatie met de 

transformatie en vernieuwing aan de achterzijde geven het complex een duurzame nieuwe impuls. De sloop van de 

achteruitbouwen en de achtergevel ten behoeve van deze verbeteringen is aanvaardbaar.  

 

De commissie merkt echter ook op dat de lichte binnenwereld zich in kleur, materiaal en opzet te veel onderscheidt 

van de rest van het complex. Zij doet de suggestie meer samenhang en aansluiting te zoeken met bijvoorbeeld de 

horizontale gevelopzet van de bestaande gevels om een meer eenduidig geheel te realiseren. Ook wordt 

opgemerkt dat de oorspronkelijk lagere eindvolumes van het complex een belangrijk onderdeel in de compositie 

zijn. Nieuw aanhelen is goed voorstelbaar maar geadviseerd wordt om in expressie meer aan te sluiten op die 

oorspronkelijke compositie. De suggestie wordt gedaan de karakteristieken zoals benoemd worden in de 

cultuurhistorische verkenning hierbij als inspiratie te nemen. 

 

Tenslotte geeft de commissie aan benieuwd te zijn naar de verdere uitwerking van het plan. Er wordt aandacht 

gevraagd voor de afwerking van wanden en plafonds in de vergrootte loggia’s. Ook wordt de suggestie gedaan een 

onderzoek naar het oorspronkelijk kleurgebruik in de gevels te doen. 

 

Conclusie 

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

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

antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen 

positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.4  Brainpark, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Fase 1 Brainpark, Max Euwe Quartier, sloop en nieuwbouw 4 woongebouwen 

Ontwerp:  GroupA B.V., ZZDP Architecten B.V. & SVDBA B.V. 

Dossier:  OMC.21.05.00029 (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 coördinerend architect presenteert het plan voor de nieuwbouw van drie wooncomplexen op drie naast elkaar 

gelegen kavels in het naar een groen en stedelijk woonwerkmilieu te transformeren Brainpark. De kavels liggen 

aan de noordzijde van het Brainpark tussen de Kralingse Zoom en de nieuwe groene esplanade de Max Euwelaan. 

De drie complexen worden elk door een andere architect ontworpen maar tegelijkertijd ontwikkeld om zo meer 

samenhang tussen de gebouwen onderling en een aantrekkelijk collectief openbaar gebied te realiseren. GroupA 

is de architect voor het complex op het meest noordelijke kavel genaamd MEQ1. De bebouwing op het 

tussenliggende kavel, MEQ2, bestaat uit twee delen en is ontworpen door ZZDP Architecten. Het meest zuidelijke 

gelegen complex, MEQ3 is ontworpen door SVDBA. 

 

De gebouwen staan op een gezamenlijke parkeergarage die door het hoogteverschil in het gebied nauwelijks 

ingegraven hoeft te worden. De woongebouwen staan met de voorkanten naar het groen. De plinten zijn 

transparant en gevuld met een mix aan publiek programma. Aan de Kralingse Zoom komen functies die gericht zijn 

op de tegenoverliggende EUR zoals onderwijs, zorg en flex-offices. De plint aan de Max Euwelaan krijgt een woon- 

en horeca invulling. De hoofdentrees en collectieve voorzieningen voor de bewoners worden gesitueerd aan het 

groen ingerichte binnengebied tussen de complexen. Dwarsverbindingen tussen de gebouwen, van Kralingse 

Zoom naar de Max Euwelaan zorgen voor een groene verbinding met trappen om het hoogteverschil te 

overbruggen.  

 

De gebouwopzet volgt de randvoorwaarden die zijn opgesteld door stedenbouw met een basishoogte van 25 meter 

met een hoge open plint. Aan de Kralingse Zoom woorden twee hoogteaccenten voorgesteld. Op het meest 

noordelijke blok wordt een toren van 70m en op het meest zuidelijke complex een toren. Richting de Max Euwelaan 

trappen de volumes naar acht lagen af en krijgen ze meer geleding en een kleinschaliger parcellering. In de 

complexen is een divers aanbod van woningen in verschillende groottes voorzien. 

 

De gevels van de complexen MEQ1 en MEQ2 hebben een eigen alzijdige gridstructuur met grote glasopeningen 

en buitenruimten binnen het grid. MEQ3 heeft een gevelindeling met geprononceerde horizontale banden op 

vloerhoogte met daartussen open en gesloten delen van glas en natuursteen. Balkons met gesloten borstweringen 

komen voort uit de banden en zijn op speelse wijze over de gevelvlakken verdeeld. In het nog niet vastgestelde 

masterplan voor het Brainpark wordt een kleurenpalet voorgesteld met warme aardse tinten met per gebouw 1 

hoofdkleur. De drie complexen hebben dan voor de hoofdstructuur elk een andere kleur uit het palet. MEQ1 wordt 

voorgesteld in rood beton, MeEQ2 in brons keramiek en MEQ3 in wit. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Gebouwen langs een snelweg vormen een representatief front. 

- De bebouwing speelt in op de landschappelijke aanleg van het terrein. 

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

stad als geheel. 
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Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

- 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 ondersteunen het beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal materiaalsoorten 

blijft beperkt). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het plan lastig te beoordelen is. De nog geldende gebiedscriteria sluiten niet aan op de 

ambitie en het voorgestelde groene woon-werk milieu van het nog niet vastgestelde masterplan voor de 

transformatie van het Brainpark. De commissie wil daarom niet toetsen aan de hand van de criteria voor 

Kantorenlocaties maar in de geest van de beoogde gebiedstransformatie. Het Masterplan-in-wording bevat echter 

nog teveel onduidelijkheden waardoor het voor de commissie niet te beoordelen is of de voorgestelde gebouwen 

passen in de gewenste ontwikkeling. De gemeentelijke ambities voor het gebied zijn hoog, echter constateert de 

commissie dat het complete en overkoepelende verhaal ontbreekt. De vraag wordt gesteld hoe dit stuk stad zich 

verhoudt tot de omgeving. Het is onduidelijk of het gebied een enclave met een eigen atmosfeer of een groene 

stadswijk die zich krachtig verbindt met de omgeving wordt. De keuze hoe aan te sluiten op de Kralingse Zoom is 

hierbij essentieel.  

 

De doorsnedes en profielen die inzichtelijk moeten maken hoe de plannen landen in het gebied, hoe de 

verbindingen worden vormgegeven en hoe de hoogteverschillen worden ingezet en opgelost, ontbreken in de 

presentatie.  

 

Het plan voor de drie gebouwen met eigen binnenstraat toont zich nu als een enclave tussen parklane Kralingse 

Zoom en de groene middenzone Max Euwelaan. Daarbij komt dat de geveluitwerking nog vrij conceptueel en 

generiek is waardoor onderscheid tussen kantoor- of woongebouw niet duidelijk is. De commissie hoort graag meer 

over de architectonische uitwerking en programmatische invulling per gebouw. Zij geeft aan dat zij meer grip op de 

plannen én het kader waarbinnen de plannen moeten passen nodig heeft om te kunnen beoordelen of de ambities 

ook echt waargemaakt kunnen worden. Zij pleit voor een overleg met de stedenbouwkundigen van het gebied om 

meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij stelt vast dat zij nog 

onvoldoende kaders heeft om met een inhoudelijk reactie op de plannen te komen. Zij ziet de architect graag terug 

in een volgende vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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4.5  Hoofdweg 480, Prins Alexander (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 350 woningen, parkeergarage en voorzieningen 

Ontwerp:  KCAP B.V. 

Dossier:  OMV.21.03.00855 (voorheen conceptaanvraag OLO 435285) 

 

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

betrokkenheid bij het plan. 

 

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 verder uitgewerkte plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt plan, naar aanleiding van de opmerking van de 

commissie uit het verslag van 19 februari 2020. De gevels aan de daktuin onderscheiden zich van de buitengevels 

doordat hier alleen de horizontale lijnen in natuursteen zijn doorgezet met een invulling van dubbel gegolfd 

aluminium in champagnekleur en glas. De lage torens worden voorzien van een mossedum dakafwerking en 

installaties zijn minimaal en nauwelijks zichtbaar. De entreehallen zijn nader uitgewerkt en krijgen een 

hoogwaardige binnenafwerking en verlichting. Het natuursteen in de gevels is omgezet in de diepe negges, 

waterslagen en aan onderkanten van overstekken. In de plintpuien is een horizontale band opgenomen waarop 

eventueel reclame ingepast kan worden. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Bijzonder (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.  

- 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). 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het plan op consequente en consistente wijze is uitgewerkt. De opmerkingen van de 

commissie uit het verslag van 19 februari 2020 zijn op overtuigende wijze beantwoord. Het verschil tussen de 

binnen- en de buitengevels is versterkt. De daken van de twee lagere torens zijn groen ingericht en de 

entreelobby’s uitnodigend en hoogwaardig vormgegeven. De commissie spreekt haar waardering uit voor de 

hoogwaardige materialisering en detaillering. De commissie ziet dit graag waargemaakt in de uitvoering. Om die 

reden ziet zij graag een tekening van het deel van de gevel waar een mock-up van zal worden vervaardigd 

toegevoegd aan de aanvraag. De beoordeling van de mock-up zal als onderstaande voorwaarde worden 

meegenomen in het positieve welstandsadvies. 

 

Positief onder voorwaarde dat er minimaal zes weken voor de gevelproductie een mock-up op locatie aan de 

commissie ter beoordeling wordt voorgelegd. Hierin worden de volgende aspecten nader beoordeeld: 

- De wijze waarop de beeldbepalende gevelmaterialen samenkomen. 

- De breedte van de naden tussen de verschillende gevelonderdelen. 

 

De commissie doet tenslotte de collegiale suggestie de plint minder kwetsbaar te maken door het glas niet 

helemaal tot op maaiveld te laten doorlopen. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat dit plan past binnen de criteria van het welstandsbeleid, indien wordt voldaan aan de 

hierboven gestelde voorwaarde. Het advies aan het bestuur is daarom ‘positief onder voorwaarde’. De aanvrager 

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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4.6  Nabij Baan 38 A, Centrum (9e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Wijzigingsplan dakvloer op daktuin parkeergarage Cooltoren 

Ontwerp:  V8 architects B.V. 

Dossier:  OMV.21.06.00033 (Wijziging bouwplan OMV.16.12.00317) 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de bespreking van dit plan terug uit de commissie en presenteert het 

voorstel. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft wijzigingen op de omgevingsvergunning OMV.16.12.00317 

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

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

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert een aangepast en verder uitgewerkt voorstel voor de nieuwbouw van de parkeergarage 

van de Cooltoren, in navolging van de positieve reactie op het bouwplan van 5 februari 2020. De daktuin is op 

hoofdlijnen hetzelfde gebleven, waarbij het dak met zonnepanelen is onderverdeeld in drie stukken. De paviljoens 

op de koppen worden in glas uitgevoerd om daglicht in de onderliggende trappenhuizen binnen te laten. De 

architect gaat dieper in op de keuze van verschillende plantensoorten en meerstammige bomen voor de inrichting 

van de daktuin. 

 

De gevels van het parkeergebouw zijn in hoofdopzet gelijk aan het vorige voorstel. De architect licht nader toe 

welke delen in de plint open zijn en waar zich door het achterliggende programma meer gesloten delen bevinden. 

Daarnaast geeft de architect een toelichting op het interieur. Het blijkt onmogelijk om de ruimtes onder de 

hellingbanen te programmeren met een publieke functie. De fietsen op de beganegrond worden in een lange lijn 

rondom de bergingen geparkeerd. De binnenwanden van de bergingen worden voorzien van een aangelicht 

kunstwerk. Op de koppen van de fietsenberging is een doorzicht tussen beide straten mogelijk. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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



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

 

 
13 

 

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 wijzigingen op de omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en 

de nabespreking 

De commissie geeft aan dat zij in een eerdere vergadering positief heeft gereageerd op het bouwplan, en dat de 

wijzigingen in lijn zijn met het eerder getoonde ontwerp. De parkeergarage en de daktuin kennen een passende 

vormgeving en het interieur van de fietsenstalling is dusdanig vormgegeven dat er voldoende openheid naar de 

naastgelegen straten is ontstaan. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de wijzigingen op de omgevingsvergunning niet strijdig zijn met de criteria. Het advies aan 

het bestuur is daarom positief.  
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4.7  Plevier 97, Hoogvliet (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw OBS Plevier 

Ontwerp:  Cita Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00082 (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 vervangende nieuwbouw van een school. De nieuwe school wordt in 

tegenstelling tot de huidige school die vrij ruim van footprint is twee lagen hoog. Dit wordt gedaan voor een groter 

schoolplein. De hoofdopzet van het te maken gebouw is een zigzag ofwel de vorm van de letter Z. Hierdoor 

ontstaan er verschillende plekken en pleinen binnen het schoolplein die met een haag worden omzoomd. De haag 

krijgt verschillende hoogtes en wordt begeleid door een stalen hekwerk. Het voorplein zal samen met de buurt 

worden vormgegeven. De oriëntatie van de zigzag komt voort uit de omgeving. De koppen worden voorzien van 

een metselwerk kader met een pui-invulling en een houten frame ervoor. De overige gevels worden van bruin/rood 

metselwerk met gevelopeningen. Ter hoogte van de vloeren wordt het metselwerk staand toegepast. In de oksel 

van de zigzag ligt de entree met op de verdieping een groen dakterras. De knikken in de zigzag als ook de entree 

worden geaccentueerd door op de verdieping geel metselwerk toe te passen. Op het dak komen de zonnepanelen 

en de lucht behadelingskast. De kast wordt zo geplaatst dat deze nauwelijks waarneembaar is vanaf het maaiveld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Woningbouw 1970-1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

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. 

- 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.  

- 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. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

De commissie is positief over de hoofdvorm van een zigzag van het te maken schoolgebouw. Het reageert hierdoor 

op een interessante wijze op de context en het genereert verschillende plekken en pleinen op het schoolterrein. 

Ook de erfafscheiding is verzorgd met een haag die wordt begeleid door een hekwerk. De benodigde 

voorzieningen op het schoolplein, zoals een berging en een fietsen opstelplaats zijn goed ingepast in het groen. 

 

Met betrekking tot de vormgeving vraagt de commissie aandacht voor de gevelopzet. Deze mag in helderheid en 

samenhang worden versterkt, zodat er een consistent en krachtig gevelbeeld ontstaat. Met name bij de 

samenkomst van de volumes zijn de diverse kleuren metselwerk niet ondersteunend aan de hoofdopzet. Voor wat 

betreft de installatie op het dak geeft de commissie mee deze onderdeel te laten zijn van het totaal door deze mee 

te nemen in het ontwerp. 

 

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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4.8  Asserweg 330, Hillegersberg Schiebroek (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw Stephanusschool 

Ontwerp:  No Label B.V. 

Dossier:  OMC.21.02.00071 (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 de vervangende nieuwbouw voor de school in Schiebroek zuid. Vanuit de context en voor 

het genereren van een zo ruim mogelijk speelplein is het schoolgebouw als een compact en alzijdig volume 

vormgegeven. Op de verdieping springt het in en komt er een dakterras. Om het volume toch heel en helder te 

houden wordt de omlijning van de kubus ter hoogte van het dakterras een houten kader. Dit kader wordt voortgezet 

als vakwerk in alle gevels en ingevuld met metselwerk en puien. De kleur van het hout en het metselwerk komen 

overeen. Op het dak komt de luchtbehandelingskast. Deze zal grotendeels aan het zicht worden onttrokken door 

de iets opgetrokken dakrand. 

 

Het schoolplein krijgt een groenzone van 6 meter breed. De groenzonde wordt verdeeld in een twee meter brede 

haag rondom het schoolplein en vier meter groen met verschillende invullingen en plekken. De bergingen komen in 

deze groenzone en krijgen een groen dak en zijn niet hoger dan 1,4 meter. Naast meerdere fietsnietjes bij de 

opgang van het schoolplein komt er ook een fietsen opstelplaats in deze groenzone. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

- 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. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

De commissie is positief over het ontwerp. Het is een alzijdig vormgegeven schoolgebouw in een compact volume. 

Het dakterras op de eerste verdieping maakt op een elegante wijze deel uit van het volume door de buiten lijn van 

het kubus door een houten frame voort te zetten. Daarnaast is het dakterras als groen leerplein een mooie 

aanvulling op het schoolprogramma.  

 

De commissie is ook positief over de gevelopzet. Het kader dat als vakwerk wordt voortgezet in alle gevels en 

wordt ingevuld met metselwerk en puien is als beeld overtuigend. Dat de kleur van het hout en het metselwerk 

overeenkomen versterkt de samenhang. Het totaal heeft een vriendelijke en kwalitatief hoogwaardige uitstraling. 

De commissie ziet het beoogde beeld graag terug in een technische uitwerking die het ondersteunt. Wel vraagt zij 

in de verdere uitwerking van het plan de entree duidelijker zichtbaar te maken zonder de samenhang met het 

geheel te verliezen. Wellicht betekent dit ook iets voor de positie of maat van de naamduiding boven de entree en 

de naastgelegen pui. Ook vraagt zij de luchtbehandelingskast op het dak mee te nemen in het ontwerp. 

 

Met betrekking tot het terrein is de commissie enthousiast over de groene zone van zes meter breed die het 

schoolplein omsluit. Het geeft het schoolplein samen met de te behouden boom een vriendelijke uitstraling. Het 

opnemen van voorzieningen zoals een berging en een fietsen opstelplaats zijn acceptabel, doordat ze niet hoger 

zijn dan 1,4 meter en de berging wordt voorzien van een groen dak. De technische uitwerking dient wel aan te 

tonen dat de gevels van deze voorzieningen hoogwaardig worden gematerialiseerd en gedetailleerd. Met 

betrekking tot de fietsnietjes bij de entree van het schoolplein vraagt de commissie zich af of dit vanuit 

representativiteit en bruikbaarheid van het schoolplein de juiste plek is.  

 

Conclusie 

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

bovengenoemde vragen en 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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4.9a  Nabij Rijnhaven Z.z. 6, Feijenoord (5e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Wijziging bouwplan The View, fase 1 Oostgebouw 

Ontwerp:  Joke Vos Architecten 

Dossier:  OMV.20.10.00204 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de wijzigingen 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 plan 

De architect presenteert en aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de eerste fase van The View, als reactie op 

de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 14 oktober 2020. Doordat het programma is veranderd 

worden er een aantal wijzigingen aan de gevel voorgesteld: 

 

- De houten reclameschermen aan de waterzijde zijn uit het plan weggelaten. 

- Op de bovenste verdieping worden drie panoramavensters met een stalen kader voorgesteld.  

- Op de hoek aan de Hillelaan wordt een luifel boven de entree geplaatst die de hoek om gaat naar de gevel 

aan de Rijnhaven. De luifel heeft een stalen frame met een houten invulling. 

 

Daarnaast wordt de aansluiting met het naastgelegen bouwplan The View Fase 2 getoond. De aangrenzende 

gevel ligt wat terug ten opzichte van The View Fase 1, waarbij de luifel tot het einde van de gevel wordt 

doorgetrokken. Beide plannen hebben een betonnen gevel die in kleur en structuur wat van elkaar verschillen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving: 

- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als 

InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  

- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

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

ruimte. 

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

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

- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico).  

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

- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 

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

- Maashaven.  

Gebouwen op zichzelf: 

- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

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

- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
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- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  

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

vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

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

bouwstenen overstijgen.  

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

gebouw één geheel blijft. 

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

havenbebouwing. 

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

nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

- De gevel staat op de grond. 

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

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

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

voorgevel te worden ontworpen. 

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

groene daktuinen. 

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

minimaal 4,5 meter hoog. 

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

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

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

kleinschaliger dan langs de randen. 

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

- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 

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

- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

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

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

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC. 

- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

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

versterken. 

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

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

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

 

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

de nabespreking 

De commissie geeft aan dat het weglaten van de reclameschermen het bouwplan ten goede komt en dat de 

panoramavensters op de bovenste verdieping goed passend zijn binnen de gevelcompositie. Hoewel de 

commissie eerder negatief geadviseerd heeft op het aanbrengen van een luifel ziet zij de noodzaak om de entree 

van het hotel te accentueren en reageert zij positief op het aanbrengen en de vormgeving van deze luifel. 
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Conclusie 

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

besproken voorwaarden. De aanvrager/gemachtigde heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te 

houden. Het advies aan het bestuur is daarom positief onder voorwaarden. 

 

Het voorstel voldoet aan redelijke eisen van welstand onder voorwaarde dat: 

- minimaal 6 weken voor de start van de gevelproductie de beeldbepalende gevelmaterialen ter nadere 

beoordeling worden voorgelegd aan de commissie; 

- een reclameplan dat past binnen het reclamebeleid uit de Welstandsnota Rotterdam ter nadere beoordeling 

aan de commissie wordt aangeleverd. 
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4.9b  Hillelaan 77, Feijenoord (5e commissiebespreking) 

  

Omschrijving:  The View fase 2 

Ontwerp:  DEDRIE Architecten 

Dossier:  OLO 2969199 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert en aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de tweede fase van The View, als reactie 

op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 14 oktober 2020. De beganegrond heeft een aangepaste 

indeling gekregen, waarbij de volgende aspecten zijn gewijzigd: 

 

- De technische ruimte is verplaatst naar de gevel van de Hillelaan. 

- De twee lifttoegangen zijn omgedraaid waardoor de ruimte aan de gevel open blijft. 

- De vluchtgangen zijn verplaatst waardoor er meer afstand tot de hoek van de Hillelaan en de Brede Hilledijk 

ontstaat. 

- De entreehal is op de hoek van de Hillelaan en de Brede Hilledijk gesitueerd. 

 

Daarnaast wordt de aansluiting met het naastgelegen bouwplan The View Fase 1 getoond. De gevel ligt wat terug 

ten opzichte van The View Fase 1. Beide plannen hebben een betonnen gevel die in kleur en structuur wat van 

elkaar verschillen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ECC Katendrecht) 

 

Relevante criteria 

Relatie met de omgeving: 

- Het ECC is een ensemble van gebouwen. 

- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat betreft compositie, verhoudingen, 

gevelstructuur, materiaal- en kleurgebruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen. 

- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven havengebouwen en nieuwbouw als 

InHolland en SVB bank wordt de Rijnhaven begrensd door wandgebouwen.  

- Achter de wand staan verticale ‘accenten’. 

- De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De begrenzingen zijn 

orthogonaal met een afschuining aan de kant van de Hillelaan. 

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

ruimte. 

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

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

- De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijnhaven ZZ loopt als route van de Hillelaan 

tot de bestaande graansilo (Codrico).  

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

- Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de inrichting van het deel van de kade 

naast het ECC tot uitdrukking komt. 

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

- Maashaven.  

Gebouwen op zichzelf: 

- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

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

- De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement. 
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- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  

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

vlak van de gevel van het basement geplaatst.  

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

bouwstenen overstijgen.  

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

gebouw één geheel blijft. 

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

havenbebouwing. 

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

nieuwe stedelijke interieur van het ECC. 

- De gevel staat op de grond. 

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

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

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

voorgevel te worden ontworpen. 

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

groene daktuinen. 

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

minimaal 4,5 meter hoog. 

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

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

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

kleinschaliger dan langs de randen. 

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

- Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden met opstellengte. De gevels langs 

deze zone dienen dicht, maar niet gesloten te zijn. 

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een stoer ‘havengebouw’, dat zich 

onderscheidt van een standaard woon- en/of kantoorgebouw. 

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

- De entrees in de gevel hebben een forse maat. 

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

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

bedrijfsgebouwen zoals Codrico. 

- De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever en geven uitdrukking aan het 

bijzondere programma van het ECC. 

- De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht wijken af van standaard 

woningbouwgevels, doordat er meer of juist minder openheid wordt gemaakt. 

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

versterken. 

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

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

(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. 

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat door de herindeling van de plattegrond meer openheid en een betere aansluiting op 

de straat is ontstaan. Met het uit elkaar plaatsen van de technische ruimte en de expeditie wordt voorkomen dat 

een lange dichte gevel ontstaat. Daarnaast is de genereus vormgegeven entree op de prominente hoek van het 

gebouw een fraaie toevoeging aan het ontwerp. De commissie geeft aan dat de exacte materialisering, het 

kleurgebruik en de detaillering onderwerp van nadere welstandstoetsing zullen zijn. 
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Conclusie 

De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag. In een nadere uitwerking van het planvoorstel 

dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Op deze aspecten geldt dan ook 

een voorbehoud, zodat op deze aspecten eerst in latere instantie een advies kan worden afgegeven. De definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 


