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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 
 

 

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

 

 

4  PLANNEN 11:50 

 

4.1  Nabij Boezembocht 85, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (40 min) 11:50 

 Omschrijving:  Bouwdeel B – Nieuw Kralingen 

Ontwerp:   INBO B.V., V8 Architects, Braaksma & Roos Architecten en Studio Architectuur 

Maken 

 Dossier:   OMV.21.12.00362 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.10.00083)  

 

4.2  Nabij Walhallalaan 114, Feijenoord (3e commissiebespreking) (20 min) 12:30 

 Omschrijving:  Ontwikkeling Scharnierlocatie ten behoeve van school en woningen 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architects 

 Dossier:   OMC.21.05.00044 (conceptaanvraag)  

 

PAUZE 

 

4.3 Lijnbaan 111, Centrum (3e commissiebespreking) (20 min) 13:25 

 Omschrijving:  Wijzigen winkelpand 

 Ontwerp:   Mei Architects and Planners 

 Dossier:   OMC.22.03.00100 (conceptaanvraag)  

 

4.4 Chabotlaan 1, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking) (20 min) 13:45 

 Omschrijving:  Renovatie en tweelaagse optopping flatgebouw 

 Ontwerp:   OOK Architecten B.V. 

 Dossier:   OMC.22.08.00030 (conceptaanvraag) 

 

4.5  Nabij Willem Buytewechstraat 45, Delfshaven (2e commissiebespreking) (20 min) 14:05 

 Omschrijving:  Coolbase: nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Inbo B.V. en FSD Development B.V. 

 Dossier:   OMC.22.06.00024 (conceptaanvraag)  

 

4.6  Blaak 20, Centrum (4e commissiebespreking) (20 min) 14:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw multifunctioneel gebouw 'The One' 

 Ontwerp:   UNStudio 

 Dossier:   OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag)  
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4.1  nabij Boezembocht 85, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Bouwdeel B – Nieuw Kralingen 

Ontwerp:  INBO B.V., V8 Architects, Braaksma & Roos Architecten en Studio Architectuur 

Maken 

Dossier:  OMV.21.12.00362 (voorheen conceptaanvraag OMC.21.10.00083)  

 

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

vanwege de betrokkenheid bij de planvorming.  

 

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 uitgewerkte plan 
De architecten presenteren gezamenlijk het uitgewerkte planvoorstel voor de nieuwbouw van de woningen op 

Bouwveld B binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen, in navolging van de presentatie van het grotere 

geheel op 10 november 2021. De uitgangspunten voor bouwveld B zijn in lijn met aan het eerder vergunde 

Bouwveld A ontworpen, bestaande uit hoogwaardige metselwerk architectuur, royale entrees, veel woonuitstraling, 

opgetilde beganegrondvloeren met trappen aan de straat en veel glas aan de tuingevels. Het terrein ligt ingeklemd 

tussen het water aan de Boezemlaan, de nieuwe singel door het plangebied en de nieuwe verbinding vanuit Nieuw 

Crooswijk. De plannen zijn ontworpen door dezelfde architecten als in Bouwveld A. 

 

Braaksma & Roos Architecten 

Het voorstel voor de vijf woningen aan het water is aangepast doordat in één van de woningen een dwarskap is 

aangebracht. Daarnaast is ten opzichte van het ontwerp voor Bouwveld A het reliëf in de borstwering en de 

dakrand aangepast, en is er een latei boven de ramen aangebracht. 

 

Inbo / West 8 

De vier vierlaagse woningen naast het bovenstaande plan hebben een gevelopzet van getogen ramen met 

ossenbloedrode kozijnen. De gevel kent verbijzonderingen van groene geglazuurde stenen en verfraaiingen in de 

hekwerken, de bovenzijde van de hemelwaterafvoer en de huisnummering. Aan de verbinding naar Nieuw 

Crooswijk zijn vijf relatief kleinere en smallere woningen ontworpen, met een plat dak en een wat terughoudendere 

vormgeving. Aangegeven wordt dat in een nader stadium met de bewoners nog aanpassingen aan de gevels 

gedaan kunnen worden. Op de hoek ernaast is een cascadewoning ontworpen, die per verdieping aftrapt. De gevel 

is opgebouwd met een lichtere steen en horizontale banden. Aan de nieuwe singel staat een twee-onder-een-kap 

woning met erkers in de gevel en een fors uitkragende dakrand. Het dak loopt aan de onderzijde rond weg en is 

voorzien van ruime dakkapellen en dakramen. De entrees liggen aan de voor- en de zijgevel.  

 

Architectuur MAKEN: 

De twee gebouwen staan beide op de hoeken en kennen een strakkere vormgeving dan de overige gebouwen, 

met volumes die zijn opgebouwd uit rood-roze metselwerk met stootloze voegen, ton-sur-ton gekleurd betonnen 

banden en vlakken en ruime gevelopeningen. In één van de gebouwen zijn smalle verticale raamstroken 

toegevoegd, en krijgen de woningen een kap die wordt gedomineerd door forse dakkapellen. Op de hoek is een 

werkruimte toegevoegd die hoger is doordat de beganegrondvloer hier niet is opgetild. Op het binnenterrein zijn 

twee atelierruimtes toegevoegd aan het einde van de tuinen, met een entree aan het binnengebied en grote 

schuifpuien naar de tuin. Deze zijn in licht metselwerk voorgesteld. 

 

V8 Architects: 

De bebouwing aan de kade is in lijn met de voorstellen voor Bouwveld A, waarbij er extra ornamenten aan de 

hoeken van de bebouwing zijn aangebracht. Een deel van de gevelopeningen krijgt een verbijzondering aan de 

bovenzijde, de rest van de ramen zijn rechthoekig voorgesteld. Aan de andere zijde van het bouwblok zijn zes 

drielaagse woningen gesitueerd die hetzelfde zijn vormgegeven als in Bouwveld A. Aan de singel worden twee 
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ruime villa’s geplaatst in wit stucwerk, met afbeeldingen in het stucwerk en in de entreegebieden. De hoek van de 

bebouwing is afgeschuind en de bovenste verdieping bestaat uit en combinatie van rechte gevels, afschuiningen 

en een hellend dakvlak in blauwe geglazuurde pannen.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Haven- en bedrijventerreinen 

Welstandsniveau:  Bijzonder, ontwikkelingsgebied (Welstandsparagraaf ‘Nieuw Kralingen’) 

 

Relevante criteria Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen 2020 
Algemene Gebiedscriteria voor het Nieuw Kralingse woonhuis  

Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één of meerdere panden die samen een ontworpen eenheid vormen. 

Per ontwerpstijl varieert het maximaal toegestane aantal panden van een architectonische eenheid. Waar 

architectonische eenheden elkaar ontmoeten is er sprake van contrast.  

Verschijningsvorm  

- Aan elkaar grenzende architectonische eenheden verschillen duidelijk van elkaar door afwijkende lijnhoogten 

van ramen, dakranden en plinten.  

- Een architectonische eenheid wordt als eenheid leesbaar door samenhang in het gevelontwerp van elk 

bijbehorend pand.  

- Door verspringende dakranden binnen een architectonische eenheid ontstaat een bewogen silhouet.   

- Hoekpanden zijn overhoeks ontworpen.  

- Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (zoals een afgeschuinde hoek, afwijkende vormgeving, 

zorgvuldig ontworpen erkers, dakkapellen en andere architectonische ‘versieringen’). 

- Vlakke straatgevels zijn niet toegestaan en daarom wordt plasticiteit toegepast. Bij elke stijl passend zijn 

criteria voor de plasticiteit gedefinieerd.  

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

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

- Gevelvlakken worden beëindigd door dakranden. Ontwerp, detaillering en materiaalgebruik zijn van 

hoogwaardige kwaliteit.  

- De woonverdiepingen van eengezinswoningen (begane grond of de bel étage) worden met een 

verdiepingshoogte van minimaal 3,20m in de vrije hoogte uitgevoerd. De extra hoogte valt in de gevel af te 

lezen. Van dit criterium kan incidenteel worden afgeweken indien de inzet van architectonische middelen leidt 

tot optisch voldoende plinthoogte.   

- Bij panden met een zijgevel loopt de plint de hoek om. Plinten wijken af van het middendeel.  

- Architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten.  

- Gevelopeningen naast of boven de voordeur zorgen voor daglichttoetreding in de hal. 

- Overgangen privé - openbaar zijn in samenhang ontworpen met de architectonische eenheid.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. Dichte (bergings-

) gevels aan de straatzijde zijn ongewenst.  

- Privé stoepen zijn zorgvuldig ontworpen en verhard met hoogwaardig materiaal zoals klinker of natuursteen. 

- Diepe privé stoepen (tot maximaal 2m diep) worden gezien als verbreding van de openbare ruimte, en worden 

louter door stoepbanden of afwijkend materiaal aangeduid.  

- Voortuinen worden door een haag afgezoomd waarin een stevig hek is opgenomen; het hek op zichzelf is 

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerd met toepassing van hoogwaardig materiaal.  

Materiaal, kleur en detaillering  

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

- Hoofdmateriaal is metselwerk in doffe aardetinten als rood-, bruin-, rood-, zalm-, graangeel-, wit-, lichtgrijs- en 

beige- tinten. 

- Voordeuren, deurbellen, brievenbussen en buitenverlichting zijn consequent in samenhang en in relatie tot 

gevelornamenten ontworpen.  

- Geen toepassing van structuurloos plaatmateriaal, open dilatatievoegen en simpele daktrimmen als 

dakrandbeëindiging. 
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- Subtiele dakranden en subtiele plinten wijken in metselwerkverband en voegbehandeling af van het 

middendeel.  

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

hebben voor het uiterlijk.  

- Ornamentiek, per bouwstijl verschillend van aard, maakt onderdeel uit van elk gevelontwerp.  

- Per bouwstijl wordt een kleurenpalet voor de gevelmaterialen vastgelegd (denk aan kleuren van 

dakbedekking, metselwerk, voegen, kozijnen, deuren, plinten, hekwerken, ornamenten etc.).  

- Voegen worden niet ‘plat vol’ uitgevoerd en benadrukken de textuur van het metselwerk, bijvoorbeeld 

monolithische gevelvlakken, vlakken met horizontale lijnvoering, of vlakken met metselwerkpatronen. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Rotterdams Art Nouveau 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- De hoofdvorm van een architectonische eenheid bestaat uit een samenhangend geheel. De individualiteit van 

panden is ondergeschikt aan de hoofdvorm.  

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer, hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Voorgevels van architectonische eenheden zijn voorzien van eigentijdse ornamenten gemaakt met 

architectonische en / of artistieke middelen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- In beperkte mate is pleisterwerk als accent toegestaan. 

 

Specifieke Gebiedscriteria - Romantisch Kubisme 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal twaalf panden.  

Verschijningsvorm  

- Binnen een architectonische eenheid bevindt zich minimaal één duidelijk verticaal afwijkend element zoals 

schoorsteen, plastische kopbeëindiging en erker. 

- Binnen de samenhang van een architectonische eenheid zijn, ondanks een zekere maat van repetitie, 

individuele entrees duidelijk afleesbaar. 

- Gevels zijn plastisch vormgegeven door middel van in- en uitspringende geveldelen zoals erkers, balkons, 

loggia’s en pregnante dakranden.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een spel van horizontale / verticale elementen en accenten, waarbij 

horizontaliteit dominant is.   

- Ornamenten zijn sober en onderdeel van de architectonische samenhang. 

- Entrees van panden zijn onderdeel van de plastische compositie op het niveau van een gevel. De entrees 

worden met architectonische middelen opgenomen in neggen, onder erkers en in uitsparingen in de gevel. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Accenten kunnen van hoogwaardig beton of natuursteen zijn gemaakt.   

 

Specifieke Gebiedscriteria - Hollandse Bouwstijl 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit minimaal één en maximaal zes panden.  

Verschijningsvorm  

- In de architectonische eenheid zijn de individuele afleesbaar als onderdeel van de totale compositie. 

- Architectonische eenheden bestaande uit 4 panden en meer hebben aan de straatzijde minimaal twee 

gevelvlakken die de dakrand substantieel doorbreken.   

- Ramen, deuren en erkers zijn verticaal vormgegeven.  

- De gevelopbouw is consequent, raamindelingen vormen een ritmisch samenhangend geheel.  
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- Gevelvlakken worden beëindigd door een duidelijk vormgegeven horizontale dakrand, of een plastisch 

ontworpen gevel zoals puntgevel, trapgevel of tuitgevel.  

- Ornamentiek wordt ingezet om de gevels niet vlak te laten eindigen en er textuur in aan te brengen. 

Materiaal, kleur en detaillering  

- Ornamenten zijn beperkt tot plastiek in het metselwerk, materiaalgebruik van de plint en / of profilering van de 

dakrand. 

 

Specifieke Gebiedscriteria – Dissonanten 
Ruimtelijke inpassing  

- Een architectonische eenheid bestaat uit één tot vier panden. 

Verschijningsvorm  

- Dissonanten zijn uniek en worden niet herhaald. 

- Gevelbeëindigingen en dakranden zijn zorgvuldig ontworpen.  

- Dissonanten worden niet in een historiserende stijl ontworpen. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Detail en ornament zijn consequent onderdeel van de compositie.  

- Hoofdmaterialen voor de gevels zijn natuurlijk van aard. Natuurlijke materialen zijn onder andere hout, 

natuursteen, hoogwaardig beton, metselwerk (geen kunststof of vezelplaat). 

- Kleuren van de gevels zijn materiaal eigen. Gevels worden niet dekkend geverfd (met uitzondering van 

stucgevels). 

 

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

nabespreking 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op het planvoorstel en geeft aan dat het deelplan passend aansluit 

op de overige deelplannen binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. Daarnaast wordt gewaardeerd dat de 

plannen geen exacte kopie zijn van het eerder vergunde naastgelegen deelplan Bouwveld A, en dat het volledige 

plan door alle betrokken architecten afzonderlijk wordt gepresenteerd. De eerder getoonde conceptvoorstellen zijn 

over het algemeen hoogwaardig uitgedetailleerd en in lijn met de detaillering van de eerder vergunde 

planonderdelen.  

 

De commissie is zich ervan bewust dat het proces zich in een vergevorderd stadium bevindt en dat er een 

kwaliteitsteam is aangesteld die heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben op de aanvraag 

omgevingsvergunning. Desalniettemin geeft de commissie aan dat deze fase op architectonisch detailniveau van 

essentieel belang is, en geeft nog graag per architect een aantal aandachtspunten en opmerkingen mee: 

 

Braaksma & Roos Architecten 

De commissie vraagt aandacht voor de aansluiting van de meest rechter woning op de zelfbouwwoningen. De 

dakkapel, de hoek van het schuine dakvlak en de gemetselde zijgevel komen erg dicht bij elkaar en maken de 

aansluiting op het buurpand onlogisch. 

 

Inbo / West 8 

Bij de aansluiting van de kadewoningen op de woningen van Braaksma & Roos Architecten stopt de gevel voor de 

aansluiting op het naastgelegen dakvlak. Gevraagd wordt om deze verder door te trekken zodat het einde van 

deze zijgevel uit het zicht blijft. Voor de vijf woningen langs de verbinding naar Nieuw Crooswijk wordt aangegeven 

dat deze uit de toon vallen. De hoge mate van verfijning en detaillering van de rest van de bebouwing is hier niet 

aanwezig, terwijl de woningen juist langs een belangrijke verbindingsroute zijn gesitueerd. Daarnaast geeft zij aan 

dat de dakkapellen en de dakramen in het bijzondere dakvlak van de twee-onder-een-kap woningen te aanwezig 

zijn en niet zijn afgestemd op de accenten in de onderliggende gevels. 
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Architectuur MAKEN: 

De commissie is nog niet geheel overtuigd van de verhoudingen in de gevelopzet van de vier woningen die met 

een kap worden uitgevoerd, vanwege de zeer forse dakkapellen en de zeer smalle verticale ramen die te sterk 

afwijken van de overige gevelopeningen. Daarbij stelt zij de vraag of het geheel niet krachtiger kan worden 

wanneer de kap geheel wordt weggelaten. 

 

V8 Architects: 

Voor de kadewoningen wordt gevraagd om meer gevelopeningen met de verbijzondering aan de bovenzijde toe te 

passen in plaats van de meer gestandaardiseerde rechthoekige ramen. Daarnaast vraagt de commissie aandacht 

voor het optreden van mogelijke vervuiling in de tijd op het witte stucwerk ter plaatse van de verbijzonderingen in 

de gevel. 

 

Ten slotte geeft de commissie de algemene opmerking mee om de zonwering voor de woningen in dit stadium mee 

te nemen in het ontwerp, en doet zij de oproep aan de bouwinspectie om in te stemmen met de vormgeving van de 

rijk gedetailleerde hekwerken en balustrades in het planvoorstel. 

 

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. 

De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van de aanpassingen op de aanvraag 

omgevingsvergunning. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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 4.2  Nabij Walhallalaan 114, Feijenoord (3e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Ontwikkeling Scharnierlocatie ten behoeve van school en woningen 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architects 

Dossier:  OMC.21.05.00044 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte en 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 21 september 2022 is het conceptplan voor de ontwikkeling van de Scharnierlocatie 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 26 mei 2021 en 13 oktober 2021. 

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 
De architect presenteert een verder uitgewerkt en aangepast plan voor de nieuwbouw voor het 

appartementengebouw met maatschappelijke voorzieningen in de plint, in reactie op de opmerkingen van de 

commissie uit de verslagen van 26 mei 2021 en 13 oktober 2021. Ten aanzien van het voorstel van 13 oktober 

2021 zijn de appartementen in de toren gewijzigd in grootte. De inrichting van de buitenruimtes van de school, het 

kinderdagverblijf en de horeca vormen nog geen onderdeel van het ontwerp. 

 

Aan de Maashaven bestaat de gevel uit een strak vormgegeven grid met een wisselend ritme dat zich naar boven 

opent. Aan de noordzijde krijgt hetzelfde grid meer diepte in de vorm van setbacks en balkons. De 

parkeerverdieping boven het maatschappelijke programma is vormgegeven met repeterende verticale openingen 

die voorzien zijn van lamellen. De architect gaat dieper in op de ritmiek in de gevel van de onderste laag en de 

wijze waarop de verschillende entrees zijn vormgegeven. De laagbouw krijgt een gevel van donker metselwerk met 

een invulling van houten puien met ruime glasopeningen in combinatie met houten gevelvlakken. De bovenbouw 

krijgt een gevel in zwart aluminium met aluminium kozijnen in een nader te bepalen kleur. In de gevelopeningen 

worden in het midden dichte verticale vlakken aangebracht.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en de transparantie van de 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.  
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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. 

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

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

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

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

Rotterdam. 

- 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 
De commissie geeft nogmaals aan dat de ruimtelijke inpassing en de verschijningsvorm van het gebouw goed 

passend zijn op de locatie aan de Maashaven. De commissie geeft de volgende opmerkingen mee voor de 

definitieve uitwerking van het planvoorstel: 

 

- De gevelopeningen in het basement hebben een menselijke schaal wat goed aansluit bij de locatie en het 

programma. De commissie vraagt echter om in de gevelopeningen in de toren de schaal van de haven meer 

op te pakken. De indeling van de puien en het paneel in het midden zorgen voor een duidelijke onderverdeling 

in de openingen, terwijl het strakke grid in de gevel juist tot uitdrukking zal moeten komen. 

- De parkeerlaag is door de vormgeving en invulling van de opening erg sober vormgegeven, gevraagd wordt 

om dit door te ontwerpen zodat de parkeerlaag meer expressie krijgt.  

- De commissie vraagt aandacht voor de keuze van het metselwerk in de plint, die zal moeten passen bij het 

ruige karakter van het havengebied.  

- Voor de verdere uitwerking van het planvoorstel is het van belang dat de zonwering wordt meegenomen in het 

ontwerp en dat de installaties op de daken onzichtbaar worden opgelost.   

 

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

bovengenoemde opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In een nadere 

uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering.  
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4.3  Lijnbaan 111, Centrum (3e 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 13 juli 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 wijzigen. 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 grid van beton of betoncomposiet wat zich aan de pleinzijde 

met een paar kolommen tot aan maaiveld doorzet. De invulling van het grid bestaat uit twee ten opzichte van 

elkaar geknikte gevelvlakken.  

 

Voor het onder- en bovendeel van het gevelvlak wordt een koperkleurig figuratief glazen zonnepaneel voorgesteld. 

Het middendeel van het gevelvlak worden twee transparante puien met een gradueel verloop in doorzicht door een 

sfeerafbeelding van de sportwinkel. Deze afbeelding komt tegen het glas en bestaat uit een figuratieve en tegelijk 

geabstraheerde afbeelding van bewegende mensen tegen een witte achtergrond. De afbeelding verwijst naar het 

beeldmerk van de toekomstige winkel. De begane grond bestaat uit stalen kozijnen met een glazen invulling.  

 

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

openen. Het is een bewuste keuze om te breken met het eenduidige karakter van de gevelwanden rondom het 

Lijnbaanplein 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.  
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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. 

- 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 is enthousiast over het vernieuwde gevelontwerp voor het winkelpand. Het ontwerp beantwoord aan 

haar vraag om het ontwerp meer ‘Lijnbaan-specifiek’ te maken. Vooral het voortzetten van de karakteristieke 

horizontale lijn tussen begane grond en verdieping en het geïntroduceerde grid met geknikte gevelvlakken maakt 

dat het zich op eigentijdse wijze relateert aan het Lijnbaanidioom. Het gevelontwerp wordt hierdoor onderdeel van 

het grotere geheel. Ook de voorgestelde materialen voor het grid en de ten opzichte van elkaar geknikte 

gevelvlakken in het grid passen vanwege hun structuur, textuur en kleurgebruik goed bij de uitstraling van de 

Lijnbaan. De commissie begrijpt de aansluiting met het naastgelegen winkelpand in de binnenhoek van het 

Lijnbaanplein in de vorm van een intermediair, een voorstel wat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en 

tegelijk rekening houdt met de huidige situatie. Dit betreft een verbetering ten opzichte van de voorgaande koude 

confrontatie en een acceptabel voorstel. 

 

Ten aanzien van de continuïteit van de plint en de overhoekse oriëntatie van het pand, twijfelt de commissie over 

de landing van de nieuwe penanten in de plint aan het Lijnbaanplein en de ontmoeting met de bestaande 

constructie. Zij vraagt zich af of deze nieuwe penanten wel nodig zijn, maar begrijpt tevens de behoefte regelmaat 

te creëren.   

 

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

opzichte van elkaar gekinkte gevelvlakken in het grid, 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 het een kunstzinnige verwijzing naar het merk is wat het voorstelbaar maakt. Daarnaast betreft het een 

afbeelding tegen een witte translucente achtergrond, waardoor er van buiten naar binnen en andersom doorzicht 

is. In een nadere uitwerking dient de geambieerde kwaliteit wel waargemaakt te worden. Daarbij vraagt de 

commissie om de condities van de afbeelding en de mate van doorzicht te omschrijven in een reclameplan en dit 

document aan te vullen met voorschriften voor reclamevoering in de plint. 

 

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 definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

tegemoetgezien. 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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4.4  Chabotlaan 1, Hillegersberg-Schiebroek (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Renovatie en tweelaagse optopping flatgebouw 

Ontwerp:  OOK Architecten B.V. 

Dossier:  OMC.22.08.00030 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel om een bestaande serviceflat te renoveren en uit te breiden met een 

tweelaagse opbouw over de volledige lengte en breedte van het gebouw. Per laag komen er vijf woningen, die via 

een galerij worden ontsloten. De bestaande liftschacht zal worden opgetrokken om de galerij erop aan te kunnen 

sluiten. De opbouw krijgt ten opzichte van het middendeel van de serviceflat een onderscheidend uiterlijk. Het zal 

bestaan uit een rondom uitkragende houten draagconstructie en een terugliggende gevelinvulling. Deze invulling is 

aan de woonzijde van glas en aan de zijde van de galerij meer gesloten. Er loopt nog een onderzoek naar de 

constructieve haalbaarheid, wat mogelijk om aanpassingen vraagt. 

 

De bestaande plint van het gebouw die uit twee lagen bestaat zal ook worden aangepakt. In de onderste laag aan 

de Chabotlaan blijven de twaalf bestaande garages gehandhaafd, maar de aanwezige keuken wordt heringericht 

en gerenoveerd. Op de bovenste laag van de plint aan de Strekkade zullen de logeerkamers en bergingen 

getransformeerd worden naar vijf woningen. Ter vervanging van de bergingen komt een gemeenschappelijke 

fietsenstalling. De recreatie en eetzaal in de zijvleugel worden ook gerenoveerd en heringericht en krijgen nieuwe 

gevelopeningen. Aan de Strekkade wordt een extra entree gesitueerd.  

 

De bestaande appartementen blijven gehandhaafd maar zullen verduurzaamd worden. De wijze waarop is nog in 

onderzoek. Vooral het aan de binnen- of aan de buitenzijde isoleren van de gevel is een vraagstuk. In het nu 

gepresenteerde voorstel worden alleen nog de bestaande onderdelen van de gevels neutraal en gelijk van kleur, 

maar is er nog geen sprake van een nieuw gevelmateriaal. De groenzijde aan de galerijzijde van de serviceflat 

wordt heringericht om de benodigde zestien parkeerplaatsen erin onder te kunnen brengen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria (Stempel en strokenbouw) 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

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

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

gevelelementen. 

- 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.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Inleidend 
De bestaande serviceflat valt op de kaart uit de welstandsnota binnen het kleurvlak voor gebiedstype Tuindorpen. 

De commissie meent dat het aangemerkte gebiedstype Tuindorpen hier vanwege een te grofschalige begrenzing 

van de gebiedstypenkaart niet voldoet om de overheersende context waarin dit bouwinitiatief zich bevindt te 

karakteriseren. Zij constateert dat deze serviceflat deel uitmaakt van een samenhangende reeks van flatgebouwen 

met de typische architectonische kenmerken behorend bij het gebiedstype Stempel- en strokenbouw. Zij besluit 

dan ook gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van de indeling van de gebiedstypenkaart en zal bij 

de beoordeling van het planvoorstel gebruik maken van de criteria uit het aangrenzende gebiedstype Stempel- en 

strokenbouw. Ter verantwoording verwijst zij naar de bepalingen over beperkingen en randvoorwaarden bij gebruik 

in het hoofdstuk Bestuurlijke en juridische aspecten uit de welstandsnota.  

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie waardeert het dat zij in een vroeg stadium wordt meegenomen in de planvorming om de bestaande 

serviceflat te renoveren en uit te breiden met een tweelaagse dakopbouw. Tegelijkertijd is het lastig te reflecteren 

op een voorstel met onzekere factoren, zoals de nog onbekende wijze van het verduurzamen van de gevels en de 

constructieve haalbaarheid van een opbouw. Los van de gevolgen van deze onzekerheden roept het 

gepresenteerde voorstel vanuit de gebiedsgerichte criteria vragen op, met name het behoud van de herkenbare 

identiteit van het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing. Door het middendeel van de serviceflat in 

één kleur te schilderen wordt de gevel van de hoge serviceflat neutraal van expressie en komt de gevelgrafiek niet 

langer overeen met die van de lage bebouwing, die bestaat uit horizontale witte betonbanden met vlakken van 

metselwerk en vensters. Dit geldt ook voor het wijzigen van de kleurstelling van de gehele plint, die ook in relatie 

staat met de naastgelegen lage bebouwing. Vanuit het behoud van onderlinge samenhang stelt de commissie het 

onderzoek dat nog loopt naar het eventueel aan de buitenzijde isoleren van de gevels eveneens ter discussie. De 

gevelgrafiek kan vanuit het oogpunt van architectonische eenheid en stedenbouwkundige samenhang niet 

zondermeer wijzigen.  

 

De commissie stelt tevens vragen bij de eigentijdse tweelaagse opbouw in relatie tot het karakter van de bestaande 

serviceflat. De eigentijdse vormgeving is dermate afwijkend dat de serviceflat als gebouw uiteenvalt in onderdelen. 
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Dit komt de architectonische eenheid niet ten goede en in relatie tot de stedenbouwkundige samenhang komt de 

flat op zichzelf te staan. De commissie doet de oproep tot meer terughoudendheid en vraagt daarbij om vanuit de 

kwaliteit van het bestaande gebouw en de stedenbouwkundige samenhang van de hoge en lage bebouwing 

opnieuw naar het vraagstuk te kijken. 

 

Naast het behoud van de herkenbare identiteit van het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing 

speelt het landschap ook een belangrijke rol in de som der delen. Om die reden vraagt de commissie een 

landschapsarchitect in het proces te betrekken om ook het parkeervraagstuk binnen de kernkwaliteiten van 

stempel- en strokenbouw vorm 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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4.5  nabij Willem Buytewechstraat 45, Delfshaven (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Coolbase: nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Inbo B.V. en FSD Development B.V. 

Dossier:  OMC.22.06.00024 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte en 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 ontwikkelaar presenteert een verder uitgewerkt en aangepast plan voor de nieuwbouw voor de woontoren, in 

reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 13 juli 2022. Aangegeven wordt dat de hoofdvorm 

hetzelfde is gebleven als in de eerdere bespreking. De doorwaadbaarheid van de onderste laag wordt nader 

toegelicht. Gekozen is voor een plintgevel die aan waterzijde volledig opengezet kan worden. Vanaf de dijk is de 

kade bereikbaar door middel van trappen die zowel binnen als buiten zijn gepositioneerd. Het gebouw kent geen 

hoofdentree maar is vanaf meerdere plekken toegankelijk, waarbij de postkasten en de entree naar de woningen in 

de kern van het gebouw zijn opgenomen. Het uitgangspunt is om de materialisering van het interieur en het 

exterieur in elkaar door te laten lopen. Aan de buitenzijde zijn boven de schuifpuien lamellen aangebracht die 

geopend kunnen worden zodat er een luifel ontstaat. 

 

Daarnaast wordt de opzet van de gevels nader toegelicht. Hierbij wordt door middel van fragmenten de geveldelen 

met loggia’s en balkons getoond. In de gevelvlakken worden panelen in en blauwe en groen kleur toegepast, 

waarbij het de ambitie is om deze in translucent materiaal uit te voeren zodat het licht van binnen naar buiten kan 

stralen. De pergola die eerder uit het ontwerp was verwijderd is teruggebracht, en de glazenwasinstallatie op het 

dak is komen te vervallen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria  
Ruimtelijke inpassing 

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

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

bouwblok of een aantal blokken of gespiegelde wanden). 

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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 aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie geeft aan dat een aantal opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in 

het aangepaste voorstel. Het voorstel is weer dichter bij het ontwerp van de tender gebracht, de doorwaadbaarheid 

van de plint is overtuigend en het terugbrengen van de pergola en het toevoegen van de lamellen komen het plan 

ten goede.  

 

De commissie geeft echter ook aan dat het ontwerp van de gevels nog moeilijk te beoordelen is, en dat het 

sculpturale ontwerp valt of staat bij een kwalitatief hoogwaardige en zorgvuldige uitwerking. In de presentatie 

missen er een aantal driedimensionale beelden waarin te beoordelen is hoe de gevel in zijn totaliteit zal gaan 

werken. In de gevelaanzichten zijn repetities van loggia’s en andere onderdelen zichtbaar, terwijl het ontwerp 

vraagt om een verstrooiing van de verschillende gevelelementen om het sculpturale karakter uit de tenderfase te 

behouden. Ook vraagt de commissie hoe de twee tinten panelen zich zullen tonen in de gevel en hoe de vegetatie 

op hoogte zal gaan werken.  

 

Daarnaast vraagt de commissie om in overleg met de gemeente het ontwerp van de buitenruimte zorgvuldig door 

te ontwerpen. In het voorstel zijn de binnen- en buitenruimten nauw met elkaar verbonden wat vraagt om een 

zorgvuldige afstemming. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het rolstoeltoegankelijk maken van de 

entreezone en de hoogteverschillen in het omliggende landschap. Ten slotte geeft de commissie aan dat het uit het 

zicht houden of weglaten van de glazenwasinstallatie een voorwaarde blijft voor een positief advies op een 

eventuele aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 
De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde vragen en opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug 

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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4.6  Blaak 20, Centrum (4e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw multifunctioneel gebouw ‘The One’ 

Ontwerp:  UNStudio 

Dossier:  OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de verder uitgewerkte en 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 een aangepast voorstel voor de nieuwbouw aan de Blaak, als reactie op de opmerkingen 

van de commissie uit het verslag van 13 juli 2022. Het basement van de toren is aangepast, waarbij deze wordt 

opgebouwd uit twee tinten grijs metselwerk. Het donkerdere metselwerk wordt gebruikt voor de naar buiten 

kragende horizontale gevelbanden en worden staand aangebracht. Op de hoeken worden de banden verhoogd en 

vormen ze de balustrades van de buitenruimtes. Bij de fietsenstalling is de stenen plint verhoogd zodat het zicht 

naar binnen meer wordt afgeschermd.  

 

Voor beide torens is gekozen voor eenzelfde materialisering, bestaande uit een composiet aluminium beplating met 

een afwerking van metaal ogende witte en lichtgrijze print waar een textuur in is aangebracht. De onderzijde van 

de balkons en de loggia’s krijgen een houten afwerking die zal vergrijzen, en de vloerplaten van de balkons in de 

hoge toren worden in een lichtkleurig beton uitgevoerd. Bij de landing van de lage toren op het basement steekt het 

volume deels door het basement, en de onderzijde van het ruime overstek aan de Blaak wordt in hout voorgesteld.  

 

De horeca op de lage toren bestaat uit een glazen volume, met vouwpuien die geheel opengezet kunnen worden. 

Aan de achterzijde krijgt de bovenste laag een vertrapte inkeping. Het geveldeel dat richting de hoge toren is 

gesitueerd wordt dicht uitgevoerd, als continuering van het dichte gevelvlak van de verdiepingen eronder. Ten 

slotte wordt een reclameplan voorgelegd, waarin diverse reclamemogelijkheden voor de verschillende 

gevelonderdelen in de plint worden vastgelegd. 

 

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.  

- 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.    
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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. 

- 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 aan dat een aantal opmerkingen uit het vorige verslag op overtuigende wijze zijn verwerkt in 

het aangepaste voorstel. Er is meer samenhang ontstaan tussen de planonderdelen, en de stenen plint sluit beter 

aan bij het ensemble van de monumentale bebouwing aan de Blaak. Doordat de torens anders gepositioneerd zijn 

dan het basement kan de commissie instemmen met de keuze van een metalen gevelbeplating voor de hoogbouw. 

De commissie heeft echter ook nog een aantal vragen en opmerkingen die zij graag ziet verwerkt in een aangepast 

en verder uitgeweekt voorstel: 

 

- De hoofdopzet bestaat uit een basement met daarop twee torens. De commissie vraagt daarbij aandacht voor 

de wijze waarop de lage toren landt op het basement, waarbij het detail zo uitgewerkt moet worden dat de 

volumes niet in elkaar steken. 

- De blinde gevel van de lage toren richting de hoge toren is te vlak en gesloten, gevraagd wordt om hier meer 

verfijning in aan te brengen. 

- De gevel van de hoge toren is zeer druk vormgegeven. Naast de verspringende balkons verspringen de 

penanten in de achterliggende gevel. Gevraagd wordt om een heldere structuur aan te brengen zodat gevels 

maakbaar worden en beter aansluiten op de heldere vormgeving van de omliggende bebouwing. 

- Voor de composiet aluminium beplating wordt gevraagd voor een keuze van de afwerking die niet te bond is, 

zodat er een rustiger gevelbeeld ontstaat. 

- De commissie is nog niet overtuigd van de vormgeving van de bovenste laag van de lage toren. Gevraagd 

wordt om deze af te stemmen op de onderliggende gevels, door bijvoorbeeld een relatie te zoeken met de 

onderliggende balkons. Daarbij wordt tevens gevraagd om in de beëindiging van beide de torens meer 

samenhang te brengen. 

- Gevraagd wordt om de glazenwasinstallaties op de torens in te bedden in de architectuur en niet als losse, 

zichtbare installaties op het dak te plaatsen. 

- De commissie ontvangt graag de bemonstering van de beeldbepalende gevelmaterialen van voldoende 

afmeting. 

 

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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