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VERSLAG 

VERGADERING (VIDEO CONFERENTIE) 

WOENSDAG 13 JULI 2022 
 

 

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

 

 

3  PLANNEN 11:05 
 

3.1  Lijnbaan 111, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 11:05 

 Omschrijving:  Wijzigen winkelpand 

 Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

 Dossier:   OMC.22.03.00100 (conceptaanvraag)  

 

3.2  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (3e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min) 11:20 

 Omschrijving:  Wijziging verleende omgevingsvergunning Pakhuis Santos  

 Ontwerp:   Stilwerk Rotterdam 

 Dossier:                   OMV.18.09.00458  

 

3.3  Plaszoom 3, Kralingen (3e commissiebespreking) (20 min) 11:35 

 Omschrijving:  Nieuwbouw villa 

 Ontwerp:   The Art of Interiors B.V. & Delta Vorm Groep B.V. 

 Dossier:   OMV.22.06.00172  

 
3.4  Waaldijk 3, Delfshaven (2e commissiebespreking) (15 min) 11:55 

 Omschrijving:  Nieuwbouw 19 woningen 

 Ontwerp:   BTR Architectuur + Bouwkunde B.V. 

Dossier:   OMC.22.01.00092 (conceptaanvraag) 

 
PAUZE (30 min) 

 
3.5  Groothandelsmarkt 45, Overschie (2e commissiebespreking) (20 min) 12:40 

 Omschrijving:  Nieuwbouw groothandelsmarkt 

Ontwerp:  Dedato Ontwerpers en Architecten 

 Dossier:   OMV.22.03.00310  

 

3.6  Blaak 20, Centrum (3e commissiebespreking) (20 min) 13:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw mulitifunctioneel gebouw 'The One' 

 Ontwerp:   UNStudio 

 Dossier:   OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag)  

 

3.7  nabij Willem Buytewechstraat 45, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 13:20 

 Omschrijving:  Coolbase: nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. 

 Dossier:   OMC.22.06.00024 (conceptaanvraag)   
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3.1  Lijnbaan 111, Centrum (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Wijzigen winkelpand 

Ontwerp:  Mei Architects and Planners 

Dossier:  OMC.22.03.00100 (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 naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 20 april 2022 

een aangepast voorstel voor het winkelpand op de hoek van het Lijnbaanplein. Het betreft een verbouwing van het 

winkelpand, waarbij de kop- en pleingevel volledig van glas worden. In het huidige voorstel wordt op het niveau van 

de luifel van het Lijnbaanensemble een verspringing in de gevelrooilijn aangebracht omwille van de continuïteit van 

de horizontale karakteristieke luifellijn. Op de verdieping komt een volglazen gevel met glaslamellen in een ritme 

van 2,2 meter analoog aan de maatsystematiek van 1,1 meter van de lijnbaan. Achter het glas komt op circa 30 

centimeter een serie van identieke semi transparante puien met een gradueel verloop in doorzicht via een 

sfeerafbeelding van de sportwinkel. Deze afbeelding komt zowel op het kozijn als het glas, waardoor het een witte 

achtergrond krijgt met een figuratieve en tegelijk geabstraheerde afbeelding van bewegende mensen. De 

afbeelding verwijst naar het beeldmerk van de toekomstige winkel. 

 

De architect ziet in de verbouwing van het winkelpand de kans om de gevels van het betreffende pand weer te 

openen en de later aangebrachte eenduidigheid in gevelwanden rondom het Lijnbaanplein niet voort te zetten, 

maar te kiezen voor het verschil. Het is dan ook een bewuste keuze om te breken met het eenduidige karakter van 

de gevelwanden dat is ontstaan na een verbouwing in 1997, waarbij een nieuw volume voor de verschillende 

bestaande gevels rondom het plein is geplaatst. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria Centrumgebied - Centrummix  
Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

‘weefgevel’ met vervlochten horizontaliteit en verticaliteit). 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de 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). 

- 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 het vernieuwde gevelontwerp voor het winkelpand op de hoek van het Lijnbaanplein 

krachtiger en hoogwaardiger van uitstraling is geworden. Desalniettemin blijft zij kampen met de vraag hoe dit 

ontwerp zich verhoudt tot de specifieke plek en het Lijnbaanensemble. Vooral het abstracte, strakke en gladde 

gevelontwerp, wat als ontwerp wordt gewaardeerd, blijft voor de commissie een punt van zorg, omdat het ten 

opzichte van de context zich net te veel verzelfstandigt. De commissie doet daarom de oproep om te onderzoeken 

wat hier nog in te bereiken is, zodat het meer specifiek wordt voor de locatie en reageert op de karakteristieken van 

de Lijnbaan. Daarnaast vraagt zij de aansluiting met het naastgelegen winkelpand in de binnenhoek van het 

Lijnbaanplein te verbeteren en geeft zij mee dat het glas op de verdieping niet mag gaan spiegelen.  

 

Met betrekking tot de figuratieve en tegelijk geabstraheerde afbeelding van bewegende mensen tegen een egaal 

witte translucente achtergrond voor de gevel in de frontlinie, merkt de commissie op dat zij deze kunstzinnige 

verwijzing naar het merk interessant vindt. Vooral de abstracte en verzorgde afbeelding, die vrij is van tekst en 

logo’s maakt dat zij het ziet als een kunstzinnige verwijzing naar het merk wat het voor haar voorstelbaar maakt. In 

een nadere uitwerking dient de beoogde kwaliteit ervan wel waargemaakt te worden.  

 

Eerder heeft de commissie haar vraagtekens geplaatst bij het voorstel tot een volledig gesloten wand achter het 

glas. In het aangepaste ontwerp wordt deze vervangen door een serie van identieke semi transparante puien met 

een gradueel verloop in doorzicht. Hiermee is de eerdere zorg over een pand dat zich op de verdieping volledig 

afsluit van zijn omgeving weggenomen.   

 

Conclusie  
De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde 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 kunnen worden. 
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3.2  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (3e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Wijziging verleende omgevingsvergunning Pakhuis Santos  

Ontwerp:  Stilwerk Rotterdam 

Dossier:  OMV.18.09.00458 (reeds verleende omgevingsvergunning) 
 

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

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

omgevingsrecht 2.1, lid 1 onder f) Daarnaast is de aanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de 

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

 

Omschrijving van het plan 
Ten gevolge van te maken bezuinigingen wordt een aangepast voorstel voor de reeds verleende herbestemming 

voor het pakhuis Santos voorgelegd. Er is vergund dat het pakhuis Santos geschikt wordt gemaakt voor de 

vestiging van een internationale interieurspecialist en het pakhuis een opbouw krijgt in een eigentijdse vormgeving. 

De vorm refereert aan de verdwenen hijshuisjes op het dak. Het vergunde voorstel gaat ervanuit dat de huidige 

verschijningsvorm van het pakhuis zelf zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Dit geldt zowel voor de gevels als het 

interieur.  

 

Ter voorkoming van een hernieuwde procedure is er beslist om aan de buitenzijde het vergunde voorstel aan te 

houden. Echter met het verschil dat de nieuwe gevelopeningen in beide zijgevels van pakhuis Santos niet in de 

uitvoering, maar wellicht in de toekomst, worden meegenomen. Hiermee komt ook de vergunde nieuwe entree in 

de oostzijgevel te vervallen en wordt gebruik gemaakt van de bestaande toegangen in de beide straatgevels. De 

later ontdekte achter deze toegangen gelegen inpandige koekoeken zullen wel worden aangepast om voldoende 

stahoogte bij de entrees te krijgen.  

 

De goudkleurige metalen opbouw met perforaties en bewerkingen in de beplating blijft aan de buitenzijde in 

verschijningsvorm ongewijzigd, maar zal in ruimtelijke opzet niet langer van binnenuit ervaren worden, doordat de 

waterdichte schil naar binnen wordt gehaald via een te maken rechthoekige opbouw. Het dak wordt nog altijd 

meegenomen in deze beplating en zal ter hoogte van de vide tot aan het dak van de rechthoekige opbouw worden 

omgezet. De alzijdigheid van de opbouw blijft hiermee aan de buitenzijde behouden. De gevellijn van de 

rechthoekige opbouw ligt op de plek van de oorspronkelijke insnoering tussen pakhuis en de goudkleurige opbouw. 

De puien zijn echter van aluminium gewijzigd naar hout. 

 
Door het nieuwe box-in-box principe verandert het interieur van de opbouw en wordt de trap bovenaan de vide 

gewijzigd. Hierdoor ontstaat vanuit de te maken vide in het pakhuis een ander beeld op het interieur van de 

opbouw. Ook de trap in de vide wijzigt bovenaan. Een gunstige bijkomstigheid is dat het dak van de vijfde 

verdieping niet meer verwijderd hoeft te worden dat er volstaan kan worden met alleen een opening voor de vide.  

 

Er is sprake van wateroverlast in de kelder wat het gebruik ervan bemoeilijkt. Er wordt voorgesteld om langs de 

randen een verhoogde waterdichte betonvloer aan te leggen. Door de vloer niet in het midden aan te brengen blijft 

de look & feel van de kelder nog ervaarbaar.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Ontwikkeling Welstandsparagraaf ECC Katendrecht 

 

Relevante criteria 
Relatie met de omgeving: 

- 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 route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen. 
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Gebouwen op zichzelf: 

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

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

Detaillering, materiaal en kleurgebruik: 

- 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. 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

Hoewel de commissie het betreurt dat bezuinigingen voor de herbestemming van het pakhuis Santos nodig zijn, is 

zij wel positief over de intentie om het dak van het monument Pakhuis Santos niet meer volledig te verwijderen. Dat 

de bezuinigingen vooral beperkt blijven tot het interieur van de toe te voegen eigentijds opbouw is tevens positief. 

De commissie signaleert echter wel dat de vergunde opbouw in het huidige voorstel vooral een geperforeerde 

gouden metalen hoes wordt om een waterdichte rechthoekige opbouw. De ruimtelijkheid van de voorgaande 

opbouw, die van betekenis was voor het interieur van het pakhuis Santos, wordt hierin niet teruggevonden. De 

ruimtelijkheid vormde een interessante bekroning voor het nieuwe doorgaande trappenhuis in de over alle 

verdiepingen van het pakhuis Santos te maken vide. De connectie tussen het monument en de opbouw waren 

hierin in samenhang ontworpen, waardoor de vide in het monument te rechtvaardigen was. De visuele beleving 

tussen bestand en nieuw was hierin ontworpen. De commissie is van mening dat in het aangepaste voorstel voor 

de opbouw die relatie onvoldoende is geslaagd. Het vormgeven van deze beleving is naar de mening van de 

commissie een architectonische opgave, en dient ruimtelijk een interessante dialoog te worden tussen het 

monument en de opbouw en recht te doen aan de atmosfeer van het monument. 
 

De commissie is positief over de doorwaadbaarheid van de begane grond door alle bestaande toegangen in de 

gevel naar de straat en de rivier als entree te gebruiken. De commissie is ook verrast over de recent ontdekte 

koekoeken achter deze bestaande toegangen. De voorgestelde interventie in de koekoek om voldoende stahoogte 

te krijgen bij de entrees is als principe voor de commissie duidelijk maar het verhaal vanuit de monumentwaarden 

is nog onduidelijk. 

 

Het voorstel om de kelder gedeeltelijk waterdicht te maken door langs de randen een verhoogde waterdichte 

betonvloer aan te brengen is voor de commissie aanvaardbaar. De wijze waarop vindt zij vanuit het behoud van 

het monument en het toekomstig gebruik overtuigend en het is positief dat de kelder in het midden vrij kan blijven. 

 

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

monumentale waarde van het rijksmonument. De commissie adviseert het bestuur daarom vooralsnog negatief ten 

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

genoemde opmerkingen en ziet de architect graag terug in een volgende vergadering. 
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3.3  Plaszoom 3, Kralingen (3e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw villa 

Ontwerp:  The Art of Interiors B.V. & Delta Vorm Groep B.V. 

Dossier:  OMV.22.06.00172 (voorheen OMC.21.05.00061 en OMC.22.06.00061)  
 

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) 

 

Inleidend  
Op 13 juli 2022 is het conceptplan voor een te bouwen villa nabij de Kralingse Plas voor het eerst openbaar 

besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling zijn er eerder, op verzoek van de aanvrager, 

twee besloten besprekingen geweest. Deze besprekingen vonden plaats op 23 juin 2021 en 9 maart 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.) 

 

Omschrijving van het plan 
Het planvoorstel betreft een te bouwen villa nabij de Kralingse Plas. De kavel wordt aan drie zijden begrensd door 

sloten. Er zal voor de toegang tot het terrein een brug worden aangelegd. De hoofdopzet van de villa is naar 

aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het besloten overleg op 23 juni 2021 gewijzigd. Het volume is 

compacter geworden en centraal op de kavel komen te liggen. De architectuurtaal die bestaat uit een spel van 

horizontale lijnen en vlakken, waarbij de horizontale lijnen uitkragen is niet gewijzigd maar de gevelopzet ten 

gevolge van een compacter volume wel. De thema’s licht, lucht en ruimte staan centraal, waarbij de behoefte aan 

privacy overkoepelend is. Naar achteren toe wordt de villa steeds transparanter. De vlakken tussen de vloervelden 

wordt een combinatie van glas, hout, keim- en metselwerk. De horizontale uitkragende vloervelden krijgen een 

gezet zwartbruin profiel. De beoogde materialen zijn enigszins aards van uitstraling door verschillende 

grijsbruintinten. 

 

Naar aanleiding van het besloten overleg op 9 maart 2022 is een landschapsarchitect toegevoegd aan het 

ontwerpteam die de inrichting van de tuin presenteert. Omdat het terrein is vervuild zal het worden opgeschoond 

en worden voorzien van een kleeflaag van circa 100 cm. Om de oevers van de sloot rondom de kavel zacht en 

natuurlijk te houden wordt een glooiend verloop naar het hogere niveau voorgesteld. De gewenste privacy in 

combinatie met een natuurlijke overgang naar de omgeving worden vormgegeven met een heesterrand, een 

border met vaste schaduwplanten en verscheidende inheemse bomen. De beplanting zal voor meerdere 

uitzichtpunten op de omliggende groene omgeving en de Kralingse plas op een aantal plekken dunner bezaaid 

zijn. Het verbindend element van de tuin is een gazon met daarin meerder plantenvelden. Aan de voorzijde komt 

een groep rododendrons en een toegangspoort van 2 meter hoog met stalen lamellen. Om de verharding aan de 

voorzijde zoveel mogelijk te beperken is de te maken brug dichter naar de parkeergarage en de entree gelegd en 

wordt het een combinatie van keien, klinkers en grind.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stedelijke groengebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Kralingse Bos) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke zichtlijnen. 

- 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. 

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

- 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.  

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

- Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd op het karakter van de locatie en op die van het park als geheel. 

- 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. 

- Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd en passen bij de 

sfeer en het karakter van het van de locatie in het park.  

- Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels transparant vormgegeven. 

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 begane grondgevel aan de 

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

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

materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- 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 heeft in haar voorgaande reacties aangegeven dat zij een villa nabij de Kralingse Plas en aan het 

bos een ongelooflijk mooie en uitdagende opgave vindt, en zij hier een ontwikkeling verwacht die optimaal reageert 

op de kenmerken van de plek. 

 

Met betrekking tot de villa blijft de commissie vinden dat het nog te veel een optelling is van elementen en 

bouwdelen en dat het profiel van bijna 80 centimeter tegen de horizontale uitkragende vloervelden plomp oogt.  

De criteria in dit gebiedstype vereisen een compact ontworpen volume. In dat licht meent e commissie dat het 

ontwerp voor de villa eenvoudiger, subtieler en luchtiger in verschijningsvorm mag worden. Naast meer subtiliteit 

en eenvoud in het ontwerp vraagt de commissie het materiaal en kleurgebruik af te stemmen op de context en de 

omliggende bebouwing aan de Plaszoom. De commissie is van mening dat het ontwerp voor de villa meer plek 

specifiek moet worden door deze vanuit de karakteristieken van de omgeving vorm te geven en te laten zien hoe 

het op deze context reageert.   

 

De commissie waardeert dat er gehoor is gegeven aan haar oproep tot het betrekken van een landschapsarchitect 

om de groene sfeer van het gebied ook op het terrein voelbaar te houden en tegelijk privacy te kunnen bieden 

zonder het terrein af te schermen. De commissie vindt dat het gepresenteerde landschapsontwerp daar een 

overtuigend antwoord op geeft. Zij is minder enthousiast over de toegangspoort. Deze is fors van afmeting en in 

vormgeving defensief en dominant. Daardoor detoneert deze met de omgeving. De commissie vraagt om een 

aangepast voorstel en nog eens te kijken naar de aanwezige toegangspoort van de naastgelegen villa die door zijn 

afmeting en mate van transparantie beduidend minder opvalt. Daarnaast geeft de commissie mee dat zij verwacht 

dat er geen camera’s komen of dat deze aan het zicht worden onttrokken.  
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Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

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

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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3.4  Waaldijk 3, Delfshaven (2e commissiebespreking)  

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 19 woningen 

Ontwerp:  BTR Architectuur + Bouwkunde B.V. 

Dossier:  OMC.22.01.00092 (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 opmerkingen uit het verslag van de commissie op 9 maart 2022 

een aangepast voorstel voor vervangende nieuwbouw ter plaatse van voormalige rug-aan-rug woningen aan de 

noordzijde van de Waaldijk. In de Cultuurhistorische Verkenning van dit gebied zijn deze rug-aan-rug woningen 

beschreven als beeldbepalend. Dit in tegenstelling tot de 19e eeuwse woningrij aan de zuidzijde van de Waaldijk. 

Het voorstel voor renovatie van de woningen aan de zuidzijde en sloop van de rug-aan-rug woningen aan de 

noordzijde van de Waaldijk is eerder in intern overleg met Stadsontwikkeling en de commissie besproken. Bij het 

besluit van de commissie om in te stemmen met de voorgestelde aanpak hebben verschillende overwegingen 

meegespeeld, waaronder de forse ingrepen uit de stadsvernieuwingsperiode waardoor de bijzonderheden vrijwel 

helemaal verdwenen zijn. De bebouwing aan de zuidzijde is echter nog in relatief goede en oorspronkelijke staat 

waardoor het waardevol is als de kwaliteit van de historische bebouwing aan de zuidzijde van de Waaldijk 

behouden blijft. Dezelfde kwaliteit wordt zelden bereikt met nieuwbouw. 

Het voorstel voor vervangende nieuwbouw betreft bebouwing in vier lagen voor, opgedeeld in twee ensembles. 

Naar aanleiding van de opmerking tot meer balans in de korrellengte van de twee bouwdelen is de verspringing 

naar rechts verschoven. Op het niveau van de architectuur van de gevels zijn voor meer rust in de uitstraling de 

lijsten naast de entrees komen te vervallen en de beoogde kleuren van het metselwerk in toon meer naar elkaar 

toegebracht. De horizontale accenten in de vorm van spekbanden zijn wel behouden.  

Vanuit financiële haalbaarheid is het voor de achtergevel niet mogelijk om de galerij te voorzien van gemetselde 

balustrades. Daarnaast is vanuit doorzicht een gesloten balustrade niet wenselijk. De kleurkeuze van het 

metselwerk is wel aangepast door het contrast in kleurtoon te verzachten. Ten aanzien van de vraag om het 

basement en de erfafscheidingen in samenhang te bekijken wordt nu voorgesteld deze te bekleden met 

klimplanten.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische linten en kernen (Waaldijk 3-7) & Woningbouw 1970-1985 (Waaldijk 9-45) 

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 

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering 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 vindt dat er belangrijke stappen zijn gezet ten aanzien van haar oproep tot meer rust en evenwicht in 

het gevelontwerp van de twee te bouwen ensembles. De gewijzigde korrellengte brengt een betere verhouding aan 

tussen de twee bouwdelen. Deze aanpassing vraagt op de overgang wel om een stevige massa, wat onvoldoende 

wordt bereikt door de loggia op de vierde verdieping aan de linkerzijde van het rechts gelegen beoogde bouwdeel.  

Het minderen van het contrast in de kleurtoon van het metselwerkpalet brengt meer samenhang en evenwicht in 

ieder bouwdeel en het totaal van de twee ensembles. Daarnaast geeft het een betere aansluiting op de 

omliggende bebouwing.  

De commissie is positief over het laten vervallen van het lijstwerk bij de entree. Dit brengt het qua uitstraling meer 

in balans met de context. Dat er behoefte is tot aan zekere mate van verfijning op detailniveau wordt door de 

commissie begrepen. Zij vindt een horizontale belijning in het metselwerk dan ook passend, maar vraagt zich af of 

dit een spekband moet zijn of dat het ook terughoudender kan door een reliëf in het metselwerk. 

De motivering om vanuit openheid en zicht het voorstel tot een opengewerkte balustrade met een aantal gesloten 

panelen aan te houden is voor de commissie akkoord. Zij vraagt echter wel om het ontwerp van de balustrade nog 

een slag te geven, zodat er meer rust in de aanblik ontstaat. 

Het voorstel om het basement en de erfafscheiding een gelijk uiterlijk te geven door beide te laten begroeien met 

klimplanten is voor de commissie nog geen overtuigend voorstel. Zij betwijfelt of het groen voldoende kan aanslaan 

en vindt de kwaliteit ervan matig.  

 

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.  

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  Groothandelsmarkt 45, Overschie (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw groothandelsmarkt 

Ontwerp: Dedato Ontwerpers en Architecten 

Dossier:  OMV.22.03.00310 

 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De aanvrager presenteert een nadere uitleg voor de grootschalige transformatie van een deel van het 

bedrijventerrein in de Spaanse Polder, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 8 juni 

2022. De achtergrond van het planvoorstel, de fasering, de logistieke aspecten en de reeds gerealiseerde 

bebouwing worden nader toegelicht. Het multifunctionele ruimtegebruik is in eerdere stadia van het ontwerpproces 

onderzocht, maar bleek voor de bebouwing op het binnenterrein vanwege logistieke aspecten en de wensen vanuit 

de gebruikers niet wenselijk. Wel wordt onderzocht of dit mogelijk is voor de bebouwing in de latere fases. Er 

worden beelden getoond van de bestaande en omliggende bebouwing. Aan de zijde van het water staat een 

geluidswal die met groen is begroeid. Aangegeven wordt dat het terrein met name in de nacht veel geluid en licht 

produceert, waardoor deze behouden dient te blijven. 

 

Daarnaast wordt aangegeven dat de transformatie een flexibel proces is, waarbij de getoonde beelden van de 

bebouwing langs de randen van het terrein nog geen vastgelegde plannen zijn. Voorgesteld wordt om de 

uitwerking van de latere fases van de transformatie in een later stadium te bespreken. Het deel waarvoor op dit 

moment een aanvraag omgevingsvergunning is aangevraagd ligt op het binnenterrein. In het planvoorstel zijn de 

bomen uit de binnenstraat verwijderd. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

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 eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
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- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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. 

Reclame 

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

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

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

architectuur van het object. 

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

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

 

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

en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de nadere uitleg verhelderend werkt en stemt in met het voorstel om de bouwdelen 

van de latere fases te beoordelen wanneer de uitwerking van het gehele terrein verder is uitgewerkt. Zij vraagt de 

aanvrager om dit goed af te stemmen met stedenbouw en gezamenlijk te bepalen wanneer de latere fases kunnen 

worden besproken. Daarnaast reageert zij positief op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwdeel op het 

binnenterrein. De eerder gerealiseerde gebouwen zijn een goed uitgamgspunt voor de nieuwe gebouwen. Op 

eigentijdse wijze refereren ze aan de wederopbouw architectuur. De commissie geeft de volgende suggesties mee 

voor de technische uitwerking van het bouwplan: 

 

- De houten structuur in de binnenstraat is deels beschermd en deels onbeschermd tegen weersinvloeden. De 

commissie vraagt om hier rekening mee te houden in de keuze en de behandeling van de houtsoort.  

- De commissie doet de suggestie om nog te onderzoeken of in de buitengevels die na de bouw van de latere 

fases in het zicht blijven meer structuur aangebracht kan worden, zodat deze beter aansluiten bij de 

architectuur van de oorspronkelijke bebouwing van de Spaanse Polder. 

  

Conclusie 
Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning, die de eerste fase vormt van de gebiedsontwikkeling, 

niet strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is daarom positief, met aandacht voor de bovengenoemde 

suggesties voor de technische uitwerking.  
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3.6  Blaak 20, Centrum (3e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Nieuwbouw mulitifunctioneel gebouw 'The One' 

Ontwerp:  UNStudio 

Dossier:  OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag) (voorheen OLO 3677101) 

 

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 aan de Blaak als vervanging van het 

bestaande gebouw, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 17 juli 2019. De 

hoofdopzet van de bebouwing, bestaande uit een basement met een verspringing in de hoogte en twee torens van 

ongelijke hoogte blijft in stand. De belangrijkste wijziging in het programma is dat de lage toren is veranderd van 

hotel naar serviceappartementen. De bovenste verdieping krijgt een horecafunctie, waarbij wordt aangegeven dat 

de architectonische uitwerking van dit deel nog in schetsfase is. De toren wordt voorzien van loggia’s in en op de 

hoeken van de gevels. 

 

In de hoge toren zijn de vormgeving en de positionering van de balkons aangepast. De balkons hebben een glazen 

balustrade en een dichte balustrade op de plekken waar deze grenzen aan de naastgelegen balkons. De invulling 

van de begane grondverdieping is aangepast. De hoofdentree met een open atrium bevindt zich in het midden van 

de gevel aan de Blaak, die is vormgeven met een metselwerk kader over twee verdieping. Het atrium is tevens 

bereikbaar vanaf een zijingang aan de Zwarte Hondstraat. Op de hoeken aan de Blaak worden verdiepingshoge 

vliesgevels toegepast met daarachter een commerciële functie en een ruimte voor de serviceappartementen. De 

zijde aan de Wijnstraat wordt ingevuld met een zichtbare fietsenstalling en een commerciële functie. Aan de 

Molstraat zijn de techniekruimtes gesitueerd.  

 

Voorgesteld wordt om een lichtkleurige aluminium composietbeplating in de gevels toe te passen, in tegenstelling 

tot de eerder getoonde betonnen banden en balkons. Voor de dichte delen in de torens wordt een donkere 

aluminium composietbeplating bij de lage toren en een lichtgrijze variant in de hoge toren voorgesteld in plaats van 

metselwerk. In het basement zijn de penanten nog wel in metselwerk. De onderzijde van de balkons en de 

overstekken krijgen een bamboe latten afwerking. Aangegeven wordt dat het reclameplan nog nader wordt 

uitgewerkt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied en Hoofdwegenstructuur) 

 

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.  
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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. 

- 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. 

- 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). 

- 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 ten eerste aan dat sinds de laatste presentatie de discussie rondom het behoud van 

gebouwen is aangescherpt, en geeft mee dat zij de sloop van het markante en rijk vormgegeven gebouw aan de 

Blaak zeer betreurt. Desalniettemin constateert de commissie dat een deel van de opmerkingen uit de eerdere 

verslagen zijn opgepakt. De hoofdentree is nog duidelijker herkenbaar in de gevel en de onderzijden van de 

overstekken hebben een passende materialisering en vormgeving. Ook kan de commissie instemmen met de 

aanpassingen aan de balkons in de hoge toren.  

 

Daarnaast geeft de commissie aan dat de Blaak wordt gekenmerkt door zeer monumentale, robuuste gebouwen 

die de grandeur van de hoofdader door de stad bepalen, waaronder ook het te slopen gebouw op de locatie. Zij 

constateert echter dat met de aanpassingen aan de vormgeving en de materialisering van de nieuwbouw 

onvoldoende wordt aangesloten op de architectuur van de omliggende bebouwing. Vanuit deze constatering vraagt 

de commissie om in een volgende bespreking de omliggende bebouwing veel meer mee te nemen in de beelden 

en de onderbouwing van het ontwerp, Zij geeft de volgende opmerkingen mee voor een verdere uitwerking van het 

planvoorstel: 

 

- Het gebruik van aluminium composietbeplating en het kleurgebruik is niet passend op de locatie die wordt 

gekenmerkt door stevige bebouwing met gevels van steenachtige materialen. Met name in het basement zal 

er meer aansluiting moeten worden gevonden bij de verschijningsvorm van de bebouwing aan de Blaak, zodat 

de karakteristieke Rotterdamse laag niet wordt onderbroken. 

- Het basement heeft daarnaast een te vlakke gevel. De commissie herhaalt daarbij de opmerking uit het 

eerdere verslag om de dichte delen in de gevel met dezelfde aandacht en verfijning uit te werken als de open 

delen van de gevel, zodat een passende landing op de straat en een passende aansluiting op de 

aangrenzende bebouwing ontstaat.  

- De identiteiten van het basement en de twee torens zijn in vormgeving en kleurgebruik te veel uit elkaar 

komen te liggen. Met name de donkere vlakken in de lage toren vallen uit de toon. Daarnaast heeft de 

schetsmatig vormgegeven bovenste laag van de lage toren nog weinig relatie met de onderbouw en de 

bekroning van de hoge toren. De commissie vraagt om de uitwerking van de horeca op de lage toren te 

gebruiken om aan te sluiten bij de andere toren en het geheel in materialisering en detaillering meer als 

eenheid te ontwerpen, zodat het gebouw in schaal aansluiting vindt bij de monumentale bankgebouwen aan 

de Blaak. 

- De Wijnstraat is meer als expeditiestraat vormgegeven dan de andere zijde van het gebouw, waardoor de 

positionering van de fietsenstalling op zich een logische keuze is. De commissie vraagt echter aandacht voor 
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de positionering van de fietsenrekken achter de transparante gevel en een hoogwaardige vormgeving van het 

interieur en de verlichting, zodat er een passende uitstraling naar de straat ontstaat en het geheel goed kan 

worden onderhouden. 

- De niet besproken opmerkingen uit de eerdere verslagen, waaronder de aandacht voor een fraaie veroudering 

van de materialen, de transparantie van het toe te passen glas en het toevoegen van een reclameplan, blijven 

van kracht. 

 

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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3.7  nabij Willem Buytewechstraat 45, Delfshaven (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Coolbase: nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. 

Dossier:  OMC.22.06.00024 (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 ontwikkelaar presenteert het voorstel voor de nieuwbouw van de woontoren op het terrein aan de Coolhaven, 

tussen de gemeentelijke monumenten De Machinist en het Gemaal Parksluizen. Het voorstel is tot stand gekomen 

vanuit een door de gemeente uitgeschreven tender, waarbij er voor de verdere uitwerking een wisseling van de 

architect heeft plaatsgevonden. In het voorstel wordt tevens de herinrichting van de kade aan de Coolhaven 

meegenomen. 

 

De woontoren bestaat uit een volume met een afgeschuinde hoek richting het water. Het volume wordt tevens aan 

de westzijde vanaf de hoogte van de daklijn van De Machinist schuin naar binnen in twee vlakken wordt 

afgesneden, en aan de hoek aan de Willem Buytewechstraat naar beneden schuin afgesneden. De opzet van de 

gevel bestaat uit een raster dat naar boven toe groter wordt, met verschillende invullingen van open, halfopen en 

gesloten elementen, en open delen met groen die soms over twee verdiepingen wordt geplaatst. De exacte 

materialisering van de gevel is niet nader uitgewerkt. 

 

De hoofdentree bevindt zich aan de Willem Buytewechstraat, ligt verhoogd ten opzichte van de dijk en is 

bereikbaar is door middel van een talud in het maaiveld. Onder de verhoogde vloer worden de technische ruimtes 

gesitueerd. Aan de kade ligt het straatniveau lager en wordt een horecafunctie met een buitenterras gesitueerd. De 

kade wordt landschappelijk ingericht met veel gras en paden, met het behoud van de bestaande bomen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

omliggende bebouwing.  

- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing. 

- Vormgeving of accentuering van de hoeken vindt plaats in samenhang met het blok als geheel en met de 

omringende blokken. 

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

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

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 
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- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Bij kozijnen zijn de negge (diepte van het raam ten opzichte van het gevelvlak) en de vorm van het kozijn als 

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de bijzondere volumeopbouw passend is op de prominente locatie aan de kade en dat 

het volume voldoende rekening houdt met de twee aangrenzende monumentale gebouwen. Ook de 

landschappelijke inrichting van de kade komt de plek zeer ten goede en vormt een mooie aanvulling op de 

wandelroute rondom de Coolhaven. 

 

Voor de uitwerking van het plan geeft de commissie aan dat naast de geldende welstandscriteria het ontwerp van 

de door de gemeente uitschreven tender het kader vormt voor de beoordeling van het planvoorstel. De beloften 

aan de stad uit de tenderfase zullen in de nadere uitwerking van het plan overeind moeten blijven. De commissie 

constateert dat het verder uitgewerkte plan op hoofdlijnen aansluit op deze uitgangspunten en kwaliteiten, maar 

ziet echter ook dat een aantal van de aspecten uit het tenderontwerp worden gemist en dat de aanpassingen niet 

altijd tot een verbetering leiden. Zij geeft de ontwikkelaar en de architect de volgende opmerkingen mee voor een 

nadere uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De commissie mist in het ontwerp een te openen en doorwaadbare plint, waarbij het maaiveld wordt 

gecontinueerd door het gebouw om een verbinding te vormen tussen de dijk en de kade. 

- Op de woontoren ontbreekt een passende beëindiging zoals de pergola uit het tenderontwerp. De toren is in 

de uitwerking voorzien van een zeer forse glazeninstallatie, die niet wordt getoond in de sfeerbeelden. De 

commissie vraagt om een passende beëindiging van de toren en de glazenwasinstallatie en eventuele andere 

dakinstallaties ondergeschikt te maken aan het silhouet van het sculpturaal vormgegeven gebouw. 

- De commissie geeft aan dat het glazen, sculpturale gebouw valt of staat met een hoogwaardige en verfijnde 

detaillering van de gevels. De zorgvuldig vormgegeven gelaagdheid en de belijning in de gevels uit het 

tenderontwerp zullen het uitgangspunt moeten vormen, waarin de invulling van de gevelstructuur en de wijze 

waarop de te openen delen worden vormgegeven de sculpturale opzet van het plan zullen moeten versterken.  

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de ontwikkelaar en 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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