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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 25 MEI 2022 
 

 

AANWEZIG: Agricola (voorzitter), van Doorn, van Eig, Eilander, Faizoulova, Roos 

 

3  PLANNEN (OPENBAAR) 11:20 

 

3.1 Scheepmakershaven 27 A, Centrum (3e commissiebespreking) (15 min) 11:20 

Omschrijving: Nieuwbouw woon – werkgebouw  

 Ontwerp:   MoederscheimMoonen Architects 

 Dossier:   OMV.22.04.00197 

 

3.2  Nabij Stadionlaan 15, Feijenoord (2e commissiebespreking) (15 min) 11:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw Onderwijs en sportcluster Stadionpark 

 Ontwerp:   BDG Architecten 

 Dossier:   OMC.21.11.00034 (conceptaanvraag)  

 

3.3  K.P. van der Mandelelaan 130, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (15 min) 11:50 

 Omschrijving:  Brainpark: nieuwbouw woningen en commerciële ruimten met parkeergarage 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMC.22.03.00030 (conceptaanvraag) 

 

3.4  Carnissedreef 6, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 12:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool met gymzaal 

 Ontwerp:   O III Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00013 (conceptaanvraag)  

 

3.5  Brede Hilledijk 97-99, Feijenoord (3e commissiebespreking) (15 min) 12:20 

Omschrijving: De Bund; 450-500 appartementen met in de plint een winkel en maatschappelijk 

programma 

Ontwerp: KCAP B.V. 

 Dossier:   OMC.21.11.00111 (conceptaanvraag) 

 

3.6  Jensiusstraat 2, Noord (2e commissiebespreking) (45 min) 13:05 

 Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord  

Ontwerp:   Studio TMOJ & Laurens Boodt Architect & Studio Abacaxi & Lagado Architects  

 Dossier:   OMV.22.04.00114  

 

3.7  Nabij Duivenvoordestraat 4, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 13:50 

 Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

 Ontwerp:   Molenaar & Co architecten 

 Dossier:   OMC.21.07.00094 (conceptaanvraag) 
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3.8  Anthoniestraat 2, Noord (2e commissiebespreking) (15 min) 14:05 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 101 woningen en commerciële ruimten (ZOHO) 

 Ontwerp:   Studio Nauta 

 Dossier:   OMC.21.12.00114 (conceptaanvraag) 

 

3.9  Vlethoek 7, Noord (1e commissiebespreking) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 11 woningen met een collectieve groene binnentuin 

 Ontwerp:   MASSA bureau voor architectuur B.V. 

 Dossier:   OMC.22.03.00095 (conceptaanvraag)  
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3.1  Scheepmakershaven 27 A, Centrum (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw woon-werkgebouw 

Ontwerp:  MoederscheimMoonen Architects 

Dossier:  OMV.22.04.00197 (voorheen conceptaanvraag OLO 4276709) 

 

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 de nadere uitwerking van het voorstel voor de nieuwbouw van het woon-werkgebouw, als 

reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 13 oktober 2021. Aangegeven wordt dat er 

onderzoek is gedaan naar de gevelopbouw en materialisering van het bestaande gebouw en dat dit als 

uitgangspunt wordt genomen voor de nieuwbouw van het basement. Daarnaast wordt de detaillering en de 

materialisering van de nieuwe toren nader toegelicht. Voor het knooppunt waar het vakwerk samenkomt met de 

glazen balustrade is voor een oplossing gekozen waarbij de balustrade tegen het vakwerk eindigt. De 

dakplattegrond is aangepast waarbij een volume met de verborgen installaties is toegevoegd en de zonnepanelen 

zijn komen te vervallen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied, deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier) 

 

Relevante criteria  
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van 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.  

- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

- 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.  

- 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. 

- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

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

- 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. 
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- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie reageert positief op het uitgewerkte voorstel. De aanvraag omgevingsvergunning betreft een 

zorgvuldige uitwerking van de eerder getoonde beelden en de vragen en opmerkingen uit het vorige verslag zijn op 

passende wijze verwerkt en beantwoord. De commissie geeft nog mee om de puienverdeling in de plint van de 

bestaande bebouwing als uitgangspunt voor de nieuwbouw te houden en de karakteristieken van deze bestaande 

bebouwing zoveel mogelijk terug te brengen. Daarnaast onderstreept de commissie het belang van een zeer 

zorgvuldige technische uitwerking van de balkons en gevels van de toren, en vraagt om op een later moment een 

mock-up te tonen. De uitsnede van welk deel van de gevel een mock-up gemaakt moet nog worden toegevoegd 

aan de aanvraag omgevingsvergunning. De commissie verbindt daarom de volgende voorwaarde aan haar 

positieve welstandsadvies: 

 

Positief onder voorwaarde dat minimaal zes weken voor de gevelproductie een mock-up van een deel van de gevel 

en het golvende balkon inclusief de balustrade en het plafond wordt voorgelegd aan de commissie. Hierbij worden 

beoordeeld: 

- in hoeverre de beelden uit de presentatie van de aanvraag omgevingsvergunning worden waargemaakt; 

- de exacte kleur en textuur van de verschillende materialen en de onderlinge samenhang; 

- de breedte en zichtbaarheid van de naden tussen de gevelonderdelen. 

 

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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3.2  Nabij Stadionlaan 15, Feijenoord (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw Onderwijs en sportcluster Stadionpark 

Ontwerp:  BDG Architecten 

Dossier:  OMC.21.11.00034 (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 voorstel voor de nieuwbouw van het onderwijs- en sportcluster 

Stadionpark, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 6 april 2022. Aan de stadszijde 

van het gebouw zijn een aantal afschuinde vlakken toegevoegd, ter plaatse van de hoeken en de passage door het 

gebouw. Daarnaast zijn op de hoeken grotere raamvlakken voorgesteld. Ter plaatse van de kantine gaat de 

architect dieper in op de wijze waarop het landschap vanuit de andere zijde doorloopt en zo de verdiepte entree 

vormt. 

 

Voor beide gebouwdelen is gekozen voor eenzelfde kleur metselwerk, waarbij de detaillering van het 

metselpatroon en de penantmaten voor beide delen eigen is. De gekleurde aluminium vlakken zijn aangepast naar 

metselwerk in een afwijkende tint. De bouwmassa van het zwevende volume die de brug vormt is niet aangepast, 

waarbij de architect aangeeft dat deze meer onderdeel van het plan is geworden doordat er voor één 

materialisering is gekozen. Op de onderzijde van het volume worden verlichting en afbeeldingen toegevoegd. De 

dichte gevels op de beganegrond zijn uitgewerkt als klimwand, als Braziliaans metselwerk ter plaatse van de 

fietsenstallingen en als groenwand met nestvoorzieningen. 

 

Ten slotte wordt het ontwerp van het landschap nader toegelicht. De groottes van de pleinen zijn afgestemd op de 

te verwachten stromen en het gebruik van de scholieren. Tussen de verschillende pleinen worden plantenborders 

gerealiseerd, met betonnen randen die zitelementen vormen. Het terrein wordt afgesloten met verschillende 

hekwerken waar een tekst in is aangebracht. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van het groengebied. 

- 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. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- 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. 
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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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype. 

- 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). 

- Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling van de omgeving. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van hoogwaardig materiaal en 

worden op elkaar afgestemd.  

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het eerdere verslag op overtuigende wijze zijn opgepakt in het 

aangepaste ontwerp. Door de aanpassingen aan de massaopbouw en de keuze voor één soort metselwerk is er 

meer eenheid in het gebouw ontstaan. De uitwerking van het landschap sluit goed aan bij een beleefbare wereld 

voor de scholieren. De commissie geeft echter wel aan dat de hekwerken nog te aanwezig zijn en te grof zijn 

uitgewerkt. Zij vraagt om deze nog door te ontwerpen en de juiste balans te vinden tussen een hufterproof ontwerp 

en het opnemen in het landschap. Daarnaast geeft de commissie het belang aan van een goede verlichting onder 

de brug. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere 

beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd.  
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3.3  K.P. van der Mandelelaan 130, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Brainpark: nieuwbouw woningen en commerciële ruimten met parkeergarage 

Ontwerp: Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMC.22.03.00030 (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 voorstel voor de nieuwbouw van het woongebouw met commerciële 

ruimten en een parkeergarage, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 20 april 2022. 

Aangegeven wordt dat de stedenbouwkundige situatie in de toekomst anders zal zijn dan eerder toegelicht, en het 

pad langs de bebouwing verder van de gevel zal komen te liggen. De laagbouw aan de zijde van het pad is 

vergroot waardoor deze prominenter aanwezig wordt.  

 

De gevelopbouw van de laagbouw is aangepast, waarbij een studie van het toevoegen van Franse balkons wordt 

getoond. De beganegrond krijgt een gevelbekleiding van Belgisch hardsteen, met de dichte delen in bamboe 

beplating en een toevoeging van zitelementen. Voor de materialisering van de gehele gevel is een kleurenstudie 

gedaan, maar is besloten om de eerder getoonde gevelopzet, kleuren en materialen te behouden. In de gevel 

worden op verschillende hoogtes nestkasten toegevoegd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Kantorenlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder (hoofdwegenstructuur) 

 

Uit het verslag van 20 april 2022 
Tijdens de vergadering wordt besloten dat het voorstel, in afwachting van de welstandsparagraaf voor het te 

transformeren kantorengebied Brainpark, voorlopig wordt getoetst aan de Uitgangspunten van 

Welstandstoelichting en het door de gemeente opgestelde Concept Masterplan.  

 

Relevante criteria 

Uitgangspunten van Welstandstoetsing (Welstandsnota Rotterdam, pagina 20 en 21): 

1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen voor het omliggende gebied. 

2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige structuur niet.  

3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.  

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

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat de vragen en opmerkingen uit het vorige verslag onvoldoende zijn beantwoord en 

verwerkt in het voorgelegde plan. De aanpassing in de volumeopbouw resulteert nog steeds in een gebouw dat 

zich afkeert van het park. Hoewel de aanpassingen aan de materialisering van de beganegrond een verbetering 

opleveren, ontbreekt er nog steeds een woonuitstraling voor het gehele gebouw. De positionering van de entree in 

de hoek versterkt de kantooruitstraling, en de toevoeging van een aantal Franse balkons doet te weinig op de 

schaal van het gebouw. 

 

Het gebrek aan woonuitstraling wordt tevens bepaald door de overige gevelopzet en het kleur- en het 

materiaalgebruik. De keuze voor aluminium voor alle gevelonderdelen is niet overtuigend. De kleurverschillen in de 

structuur van de gevel zijn daarnaast te contrastvol wat het gebouw een zakelijke uitstraling geeft. Gevraagd wordt 
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om een hoogwaardigere materialisering met een subtieler kleurenpalet, zoals ook in het masterplan van het gebied 

gevraagd wordt. Ten slotte wordt meegegeven dat de vraag voor het toevoegen van het component duurzaamheid 

aan het gebouw meer omvat dat het aanbrengen van een aantal nestkasten in de gevel. 

 

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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3.4  Carnissedreef 6, Charlois (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw basisschool met gymzaal 

Ontwerp:  O III Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00013 (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 voorstel voor de nieuwbouw van de basisschool met een gymzaal, als 

reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 23 maart 2022. De gevelopbouw en de 

materialisering van het schoolgebouw zijn aangepast. Gekozen is om zowel de twee volumes als de gebogen brug 

die deze volumes verbindt in metselwerk uit te voeren, met een glazen invulling in de boog die in segmenten wordt 

verdeeld.  

 

De architect geeft aan dat het parkeren niet buiten het gebouw opgelost wordt aangezien dit ten koste gaat van het 

schoolplein. Gekozen is om het parkeren onder het gebouw met een stalen gevel met perforaties in een patroon 

van bladeren af te schermen. Daarnaast is de trap aangepast door deze als een losser volume op het schoolplein 

te plaatsen, en te combineren met een speeltoestel. De huid van het object wordt tevens met de geperforeerde 

stalen beplating bekleed. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Zuiderpark) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven aan de parkranden mogen het park niet domineren. 

- Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie ten opzichte van de aanwezige hoofdzichtlijnen.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van de verschillende onderdelen van het Zuiderpark 

(bijvoorbeeld het Avontureneiland, de Promenade of het Eilandenrijk). 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes en elementen). 

- 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.  

- Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn afgestemd op de sfeer en uitstraling van 

de locatie in het park en op de beoogde familie van inrichtingselementen. 

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven.  
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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 de sfeer en uitstraling van de locatie en op die van het park 

als geheel.  

- 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. 

- Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van hoogwaardig 

materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie geeft aan dat met de aanpassingen aan het ontwerp het concept van twee verbonden volumes weer 

helder is en reageert positief op de hoofdopzet van het plan. Voor de verdere uitwerking van het voorstel geeft de 

commissie de volgende twee aandachtspunten mee: 

 

- Voor de kromming in de boog is gekozen om het glas in segmenten uit te voeren. De kromming van de regels 

is hierbij essentieel en de beelden waarbij gekozen is voor een kleine verdeling leveren een overtuigender 

beeld op dan de beelden met grotere segmenten. 

- De buitentrap als speelobject kan een passende toevoeging zijn op het gebouw. Daarbij wordt wel gevraagd 

om deze goed te positioneren zodat deze niet conflicteert met de brug en niet uitmondt bij de installatieruimte 

op het dak. Ook is het object zeer uitbundig vormgegeven, gevraagd wordt om een zekere mate van rust en 

een verwantschap met de school zelf. 

 

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

bovengenoemde opmerkingen. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere 

beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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3.5  Brede Hilledijk 97-99, Feijenoord (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving: De Bund; 450-500 appartementen met in de plint een winkel en maatschappelijk 

programma 

Ontwerp: KCAP B.V. 

Dossier:  OMC.21.11.00111 (conceptaanvraag) 

 

De voorzitter van de commissie Agricola trekt zich gedurende de planbespreking, de meningsvorming en de reactie 

naar de architect terug uit de commissie vanwege haar betrokkenheid bij het planvoorstel. Commissielid Roos is 

plaatsvervangend voorzitter. 

 

Inleidend 
Op 25 mei 2022 is het conceptplan voor de nieuwbouw van de twee appartementengebouwen voor het eerst 

openbaar besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze bespreking zijn er, op verzoek van de aanvrager, 2 

besloten besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 8 december 2022 en 6 april 2022. Artikel 10 

van het Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 behorend bij artikel 9.1, 

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

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van de twee appartementengebouwen, als 

reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 6 april 2022. De kleurstellingen en de gevelopzet 

van het oost-gebouw zijn aangepast, waarbij de gridstructuur duidelijker naar voren komt en voor het middendeel is 

gekozen voor vierkante raamopeningen centraal in het vlak binnen het grid. De balkons komen voort uit de 

gridstructuur en krijgen een balustrade met een invulling van draadglas.  

 

Ook de balkons van het west-gebouw zijn aangepast, met een balustrade die meer refereert naar de 

havenarchitectuur met ook voor dit gebouw een invulling van draadglas. De puien in de plint zijn voor beide 

gebouwen meer afgestemd op de puien van de omliggende havengebouwen. De luifel boven de plint aan het west-

gebouw wordt omkleed met aluminium. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘ECC Katendrecht’) 

 

Relevante welstandscriteria uit de welstandsparagraaf ECC Katendrecht 
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. 

- 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. 

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

Maashaven.  

Gebouwen op zichzelf 

- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds. 

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

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

- Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle lengte van het basement zonder 

esthetische scheiding tussen onderbouw en bovenbouw.  

- 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 woningbouw-

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

nabespreking 
De commissie reageert positief op het aangepaste voorstel. De vormgeving van de beide gebouwen is nu in 

evenwicht. Het voorstel is goed passend binnen de omliggende havenarchitectuur en heeft een duidelijke vertaling 

van de getoonde referentiebeelden. De commissie geeft voor de verdere uitwerking mee dat de aluminium 

bekleding op de luifel van het west-gebouw niet passend is, en doet de suggestie deze in gekleurd beton uit te 

voeren. Daarnaast vraagt de commissie om in de verdere uitwerking het draadglas te bemonsteren en te 

onderzoeken of een type met zichtbaar reliëf in het glas mogelijk is.  

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste 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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3.6  Jensiusstraat 2, Noord (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Gevelvernieuwing 8 panden Rotterdam Noord 

Ontwerp: Studio TMOJ & Laurens Boodt Architect & Studio Abacaxi & Lagado Architects 

Dossier:  OMV.22.04.00114 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.12.00098) 

 

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 aangepaste plan 
De architecten presenteren een aangepast en verder uitgewerkt plan en de nadere uitwerking van het voorstel voor 

de nieuwbouw van de acht gebouwen in Rotterdam Noord, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 26 januari 2022 en een tussentijdse bespreking met een afvaardiging van de commissie op 17 februari 

2022. Gekozen is om voor alle blokken eenzelfde lichtgrijze vezelcementplaat toe te passen die in een verticale 

richting wordt aangebracht. Het verschil tussen de blokken van de vier verschillende architecten komen tot uiting in 

de detaillering van de raamkozijnen, bekleding van de uitsneden en gevelaccenten door middel van onder andere 

zetwerk. 

 

In de ontwerpen van Studio TMOJ worden de kozijnen voorzien van een folie in kleur en krijgen de gevelopeningen 

een kader van zetwerk. De uitsneden worden met een goudkleurige beplating bekleed. Laurens Boodt Architect 

heeft gekozen voor het wegdetailleren van de kozijnen achter de vezelcementbeplating en een houtlook beplating 

voor de uitsneden. Daarnaast wordt het dichte deel van het balkon verlaagd en uitgelijnd met het nadenpatroon 

van de gevelbeplating. In het voorstel van Studio Abacaxi worden verticale vinnen op de gevel aanbracht, met een 

verfijnder patroon aan de onder- en bovenzijde van de gevels. De uitsneden krijgen een groene bekleding. Bij de 

panden van Lagado Architects is gekozen om de ramen te groeperen met een afwijkende kleur beplating. Ook de 

uitzonderingen zoals de achtergevels, de erker en de uitsneden worden van een ander kleurenpalet te voorzien. 

Op het pand aan de Zwaanshals wordt een afbeelding uit de gevelbeplating gefreesd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- 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. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

 

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

en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat er goede stappen zijn gezet en dat er door de keuze voor een gemeenschappelijke 

strategie een duidelijkere verwantschap is ontstaan tussen de deelontwerpen. Ook de keuze om in de gevelaanpak 

minder aansluiting te zoeken met de historische bebouwing in de stadswijk is passend bij de aard van de 

bebouwing met haar kenmerkende verschijning. Zij ziet echter nog graag de volgende aspecten verwerkt in de 

ontwerpen om tot een positief welstandsadvies voor de acht panden te kunnen komen: 

 

- De kleuren van de bebouwing raken in veel gevallen te verzadigd, waardoor het geheel te braaf oogt ten 

opzichte van de huidige staat en daardoor aan zeggingskracht verliest.   

- Het plaatmateriaal biedt weinig ruimte voor dieptewerking in de gevel. De commissie daagt de architecten uit 

om meer reliëf in de gevels te krijgen en meer te spelen met patronen en structuren. 

- Met het wegdetailleren van de kozijnen in de plannen van Laurens Boodt Architect ontstaat een te vlak beeld 

wat niet in lijn is met de oorspronkelijke bouwblokken en de andere deelontwerpen. 

- Het groeperen van kozijnen in een afwijkende kleur beplating bij de plannen van Lagado Architects is niet 

passend bij de opzet en valt uit de toom bij het ensemble van gebouwen. Het karakteristieke onderscheid 

tussen de buitenschil en de uitsneden in het volume wordt hiermee verzwakt. 

- De commissie ziet graag nader toegelicht hoe de panden precies op de buurpanden aansluiten en hoe er 

wordt omgegaan met eventuele verdikkingen van de gevel. 

- De detaillering van de blokken is nog van nadere welstandstoetsing. Verwacht wordt dat dit een zorgvuldige 

uitwerking van de getoonde beelden betreft. De commissie ziet in de volgende vergadering graag toegelicht 

hoe wordt omgegaan met de naden tussen het plaatmateriaal en dat er geen storende kopse kanten van 

beplating in het zicht komen. Ook geven de criteria aan dat ventilatieroosters in de voorgevel onzichtbaar 

moeten worden weggewerkt. 

 

Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning nog deels strijdig is met de criteria. Het advies aan het 

bestuur is daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen 

en ziet de architecten graag terug in een volgende vergadering.  
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3.7  Nabij Duivenvoordestraat 4, Delfshaven (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Vervangende nieuwbouw 

Ontwerp: Molenaar & Co architecten 

Dossier:  OMC.21.07.00094 (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 naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag van 26 januari 2022 

een aangepast voorstel voor de vervangende nieuwbouw aan de van Duivenvoordestraat. In reactie hierop zijn de 

woningtypes anders gegroepeerd, wat heeft geleid tot een nieuwe gevelopzet en een sterkere driedeling tussen 

plint, middendeel en kap.  

 

Door in het voorstel de gezinsappartementen aan de straat te leggen is het mogelijk om de gevel van de begane 

grond een klassieke opzet te geven van twee gelijke vensters en een woningentree. Daarnaast krijgt iedere woning 

een geveltuin. De natuursteen lateien die vrijkomen bij de sloop van de bestaande bebouwing worden hergebruikt 

bij de ramen en de deuren op de begane grond, op de verdiepingen is gekozen voor een betonband. Beide 

gevelelementen worden geschilderd in de kleur wit. De hoofdentrees van de appartementen op de bovengelegen 

verdiepingen komen ook in de pint en een afsluitbare poort zal toegang geven naar het achterterrein.  

 

Het middendeel van de gevelwand bestaat uit een ritmiek van repeterende vensters en bakstenen erkers die in 

vorm verwant zijn, maar in positie en hoogte van elkaar verschillen. De kap is een langskap met topgevels. De 

gevelwand, inclusief de erkers, wordt van metselwerk en de kap wordt afgedekt met pannen. Aan de achterzijde 

komt een galerij die wordt bekleed met houten delen. Het contrast tussen de voor- en de achtergevel is in 

vormgeving wat verzacht en naar het achtergebied springt de achtergevel in om meer openheid te creëren.  

   

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

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

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

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

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

nabespreking 
Hoewel de commissie aangeeft dat er belangrijke stappen zijn gezet in het planvoorstel vraagt zij om nog een slag 

te maken richting de aansluiting op de omgeving. Het huidige voorstel schiet daarin tekort door de hoge mate van 

repetitie van de gevelcomponenten. De gevelwand wordt daardoor te eentonig van opzet. De commissie doet de 

oproep tot het groeperen van de gevelcomponenten en het maken van ensembles, waardoor er meer onderscheid 

en variatie in het gevelbeeld ontstaat. Dit geldt met name voor het middendeel en de kap, maar het maken van 

ensembles geeft ook de mogelijkheid tot hoogteverschillen in de plint.  

 

De commissie geeft aan dat de entrees en de poort naar het achterterrein meer uitstraling nodig hebben. Met 

name de invulling is schraal en vlak en heeft te weinig samenhang met de gevel. Het materiaalgebruik van 

aluminium bij de entrees is ook een punt van aandacht in relatie tot de gebiedskenmerken. Zij vraagt om een 

materiaal wat meer recht doet aan de context.  

 

Hoewel de commissie had gehoopt dat een galrijontsluiting niet nodig zou zijn vindt zij dat de getrapte opbouw en 

de gewijzigde vormgeving meer lucht en ruimte geven aan het binnengebied. Desalniettemin vraagt zij om 

inrichting van het binnengebied en de achtergevel nog een kwaliteitsslag te geven. 

 

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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.8  Anthoniestraat 2, Noord (2e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw 101 woningen en commerciële ruimten (ZOHO) 

Ontwerp:  Studio Nauta 

Dossier:  OMC.21.12.00114 (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 aangepaste voorstel voor de nieuwbouw dat deel uitmaakt van het ontwikkelgebied 

ZOHO. Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 9 februari 2022 is er een extra 

onderverdeling gekomen in het blok naar de Noordsingel. Met als doel dat de schaal minder fors oogt en in 

architectuurtaal een landlaag en een stadlaag ontstaat.  

 

De geveltektoniek is vergroot door in architectuurtaal en materiaalgebruik een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de land- en de stadlaag, en tevens de expressie van beide te verhogen. Daarnaast worden de bouwblokken 

binnen het deelplan teruggelegd ten opzichte van de lablaag en de afstand voor meer speelsheid in de configuratie 

gevarieerd. De ruimte die hierdoor op het dak van de lablaag ontstaat, wordt deels vergroend en deels uitgegeven 

als privé buitenruimte.  

 

Het gevelontwerp voor bouwblok 2 bestaat nog altijd uit een ritmiek van repeterende vensters en uitkragende 

balkons, maar nieuw is dat sommige balkons overhoeks doorlopen. Daarnaast krijgt de gevel aan de steeg, die 

overwegend gesloten is, blindnissen voor een zekere mate van geleding en reliëf.  

 

Voor een verwantschap tussen beide bouwblokken komt het materiaal- en kleurgebruik in de landlaag overeen, 

waarbij de gevel van metselwerk wordt en de kleur groen wordt voorgesteld voor de kozijnen en de hekwerken.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat zij door de gemeente is gevraagd het planvoorstel te beoordelen aan de 

welstandparagraaf die binnenkort wordt vastgesteld voor het ontwikkelgebied ZOHO. Aan de hand van de 

uitgangspunten uit deze paragraaf complimenteert de commissie de architect met de belangrijke stappen die zijn 

gemaakt. Het planvoorstel is nu in lijn met de hoofdthema’s van het concept voor ZOHO dat dient te leiden tot een 

excentriek plan met een onorthodoxe opzet door de stapeling van de verschillende lagen.  

 

In vergelijking tot het voorgaande voorstel is er nu zowel in de configuratie als in de beeldtaal sprake van een 

significante lab-, een land-, en een stadlaag. Daarnaast is het positief dat de variatie, plastiek en verfijning in het 

gevelontwerp van de verschillende bouwblokken zijn toegenomen en dat tevens de verwantschap tussen dezelfde 

type lagen, zonder eentonig te worden is vergroot.  De commissie kijkt uit naar de uitwerking van het plan en geeft 

de volgende aandachtspunten hiervoor mee: 

 

- Voor het blok met de uitkragende groene balkons geeft de commissie aan dat de balkons meer onderdeel van 

de bakstenen massa mogen worden. Het oogt op dit moment als een losse toevoeging. De commissie vraagt 

zich af wat er gebeurt wanneer de onderkant van het balkon van metselwerk wordt of wanneer de balkons iets 

naar binnen worden gelegd. Het zijn suggesties maar zij laat het aan de architect over om te komen met een 

voorstel dat ingaat op haar oproep tot het beter integreren van de balkons.  

- De commissie constateert dat de gevel van het blok met de uitkragende groene balkons te vlak oogt, mede 

door de ondiepe neggemaat bij de gevelopeningen. 

- De commissie is niet overtuigd van de kleur groen voor de balkons wat het totaal een onbeduidende uitstraling 

geeft.  

- Met betrekking tot de stadlaag van het blok naar de Noordsingel vraagt de commissie de vormgeving en 

invulling van de pui te geleden en te verfijnen.  

- De commissie is positief over de blindnissen in de gevel aan de steeg die de gevel een zekere mate van 

geleding en reliëf geven. Desalniettemin zou zij het interessant vinden om te onderzoeken of enige blindnissen 

niet ook ramen kunnen worden.  

 

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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3.9  Vlethoek 7, Noord (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw 11 woningen met een collectieve groene binnentuin 

Ontwerp:  MASSA bureau voor architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.22.03.00095 (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 stelt voor om het bestaande bouwblok aan het Wilgenplantsoen aan te helen met nieuwbouw. Het 

woongebouw wordt in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld en bestaat uit eengezinswoningen 

rondom een opgetilde collectieve daktuin met eronder parkeren. Aan de tussenstraten worden deze 

eengezinswoningen drie bouwlagen hoog en aan het plein vier. De hoofdvorm is een afgeleide echo van het 

bestaande bouwblok waar tegenaan wordt gebouwd. 

 

De gevel wordt van rood metselwerk en krijgt afgeronde hoeken naar het plein. De overgang van het drie- naar het 

vierlaagse deel wordt ook van metselwerk zodat het oogt als een gesloten bouwblok. In het metselwerk komen 

boven de kozijnen tot aan de tweede verdieping horizontale doorgaande biezen van geglazuurd baksteen. De 

gevelordening is per woningtype gelijk, maar er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de woningen aan het plein 

en die aan de tussenstraten. De woningen aan het plein krijgen een pui over twee verdiepingen met erboven een 

ritme van repeterende vensters. Het gevelvlak van woningen aan de tussenstraten is iets meer gesloten en worden 

de gevelopeningen naar boven toe steeds iets kleiner van afmeting. Alle glazen voordeuren worden voorzien een 

opengewerkt paneel. In sommige vensters wordt een gesloten paneel geplaatst ten behoeve van een vrije 

indeelbaarheid van de woning. De kleur van de vensters en de panelen ligt in lijn met die van het metselwerk. 

  

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

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

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

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, e.d.). 

- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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

- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- 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 planvoorstel. De bestaande stedenbouwkundige structuur wordt met het 

aanhelen van het bouwblok op een overtuigende wijze hersteld. Daarnaast ontstaat er in massa door de 

voorgestelde hoofdopzet een interessante nieuwe eenheid. Ook de keuze om het metselwerk als een schil om de 

drie- en vierlaagse woningen te leggen, maakt dat het zich toont als een gesloten bouwblok. De afgeronde hoeken 

geven het totaal extra zeggingskracht.  

 

Er is door de commissie gediscussieerd over de vraag of de aansluiting op de bestaande bouw voldoende is of dat 

de beoogde nieuwbouw in hoogte, met name van de begane grond en in kleurgebruik toch nauwer zou moeten 

aansluiten. Zij geeft dit als aandachtpunt mee richting de verdere uitwerking van het planvoorstel. 

 

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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