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VERSLAG 

VERGADERING WOENSDAG 19 OKTOBER 2022 
 

 

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

 

 

4  PLANNEN 13:35 

 

4.1  Asserweg 235, Hillegersberg Schiebroek (2e commissiebespreking) (15 min) 13:35 

 Omschrijving:  Transformatie Verzorgingsgebouw Schiehoven en nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Amsterdams Vastgoed Beheer 

 Dossier:   OMC.22.07.00067 (conceptaanvraag) 

 

4.2  Prinsemolenpad 93, Hillegersberg (1e commissiebespreking) (20 min) 13:50 

 Omschrijving:  Uitbreiding roeivereniging de Maas 

Ontwerp: Ruumte Design & Engineering 

 Dossier:   OMC.22.08.00018 (conceptaanvraag)  

 

4.3  Blaak 20, Centrum (5e commissiebespreking) (30 min) 14:10 

 Omschrijving:  Nieuwbouw multifunctioneel gebouw 'The One' 

 Ontwerp:   UNStudio 

 Dossier:   OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag)  

 

4.4 Nabij Lloydstraat 31, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 14:40 

 Omschrijving:  CPO Lloyd Yard Docks: 10 grondgebonden woningen 

 Ontwerp:   Studio Architectuur MAKEN 

 Dossier:   OMC.22.10.00008 (conceptaanvraag)  

 

4.5  Stadhuisplein 9, Centrum (1e commissiebespreking) (20 min) 15:00 

 Omschrijving:  Uitbreiden en een terrasoverkapping 

 Ontwerp:   Kraaijvanger Architecten 

 Dossier:   OMC.22.09.00009 (conceptaanvraag)  

 

4.6  Olympiaweg 395, Feijenoord (3e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) (10 min) 15:20 

 Omschrijving:  Olympia College: bespreken effect mock-up 

 Ontwerp:   WDJ Architecten & Spring Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.22.04.00119 (verleende omgevingsvergunning) 

 

4.7  Brede Hilledijk 95, Feijenoord (4e commissiebespreking) (rijksmonument) (15 min)  15:30 

 Omschrijving:  Wijziging verleende omgevingsvergunning Pakhuis Santos  

 Ontwerp:   RHWZ Architekten 

 Dossier:   OMV.18.09.00458 (verleende omgevingsvergunning) 
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4.1  Asserweg 235, Hillegersberg-Schiebroek (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Transformatie verzorgingsgebouw Schiehoven en nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Amsterdams Vastgoed Beheer 

Dossier:  OMC.22.07.00067 (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 het aangepaste voorstel voor de transformatie van het verzorgingsgebouw naar een 

woongebouw en de nieuwbouw van een woonblok aan de achterzijde van de bestaande bebouwing, als reactie op 

de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 7 september 2022. De volgende aspecten zijn aangepast in 

het planvoorstel: 

 

- De hoogte van de horizontale gevelbanden is verlaagd tot de hoogte van de bestaande banden. De 

compositie van de balkons is aangepast en een deel van de balkons is minder breed gemaakt. 

- De horizontale banden worden doorgezet als dakrand van de laagbouw. 

- De balkons zijn nader uitgewerkt in het eerder voorgestelde keramische materiaal. Daarbij wordt nader 

ingegaan op de aluminium waterslagen en metalen leuningen in dezelfde champagnekleur als de 

achterliggende penanten en kozijnen. In de balkons zijn plantenbakken geïntegreerd en de onderzijden van de 

balkons krijgen een aluminium afwerking. 

- Het landschapsontwerp is nader uitgewerkt. Het terrein wordt groen ingericht met het behoud van bestaande 

groenelementen. Het terrein kent veel hoogteverschillen, waarbij de gevel van de parkeergarage deels wordt 

weggewerkt achter een talud, en het parkeren op het terrein wordt afgeschermd met een haag. De woningen 

krijgen een kleine buitenruimte, die wordt gescheiden van het openbare terrein door middel van een 

verhoogde rand.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

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 bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

- 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. 

- 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 beganegrondgevel aan de 

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

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

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

 

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

nabespreking 
De commissie reageert positief op de aanpassingen aan het voorstel. Door het verlagen van de horizontale 

gevelbanden en de aanpassingen aan de balkons is er een mooie balans ontstaan tussen open en gesloten delen 

in de gevel. Het plintgebouw wordt op passende wijze onderdeel van het geheel door het doortrekken van de 

gevelband van het hoofdgebouw in de dakrand van het plintgebouw. Ook het landschap kent een passende 

inrichting met een goed uitgewerkte afscheiding tussen de private en openbare delen van het terrein. De 

commissie vraagt om in de uitwerking van het voorstel tot een aanvraag omgevingsvergunning, aandacht voor de 

verlichting voor zowel het landschap als het gebouw, en om eventuele zonwering mee te nemen in het 

gevelontwerp. 

 

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

bovengenoemde aandachtspunten voor de verdere uitwerking. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling 

tegemoetgezien. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van 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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4.2  Prinsemolenpad 93, Hillegersberg (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Uitbreiding roeivereniging de Maas 

Ontwerp: Ruumte Design & Engineering 

Dossier:  OMC.22.08.00018 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de uitbreiding van de roeivereniging aan De Rotte. De bestaande 

botenloods wordt behouden en het bouwdeel aan het Prinsenmolenpad maakt plaats voor een tweelaags volume 

waarin de kantine en kleedruimtes op de beganegrond- en werkplekken en sportfaciliteiten op de verdieping 

worden opgenomen. De bestaande loods heeft een horizontale opzet met aan de zijde van De Rotte hoge kasten 

aan de buitenzijde waarin de riemen worden opgeslagen.  

 

Voor de nieuwbouw is gekozen om aan de zijde van De Rotte de gevelopzet van de botenloods door te zetten, met 

een glazen gevel aan het water waarbij de riemenkasten in dezelfde verschijningsvorm en ritmiek aan de 

buitenzijde worden doorgezet. Op de verdieping ligt het volume wat terug waardoor een balkon ontstaat, met een 

glazen gevel en een gaaswerk balustrade.  

 

Aan de zijde van het Prinsenmolenpad is voor een andere gevelopzet gekozen. De buitenzijde is gekromd, en het 

volume kent diverse uitkragingen. De beganegrondgevel bestaat uit een wit gekeimde metselwerkwand met een 

aantal raamopeningen. De entree wordt gemarkeerd door een dubbelhoge glazen pui die doorzicht biedt richting 

De Rotte. De verdiepingsgevel is vrij gesloten en wordt voorgesteld in zink in verticale banen, waarbij een tweede 

optie wordt getoond om deze gevel in hout uit te voeren. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Kern en Plassen – Plaswijcklaan en Bergse Voorplas) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- In linten blijven bruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt aan de grootte van de sloot, zodat de 

continuïteit van de waterloop zichtbaar blijft.  

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde is het meest uitgesproken vormgegeven. 

- 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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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 kleuren passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of de kern. 

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de 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 beganegrondgevel aan de 

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de uitbreiding van de roeivereniging een prachtige opgave betreft op een prominente 

en publieke locatie in een landschappelijke setting. Zij is niet overtuigd van de gekozen ruimtelijke inpassing en de 

verschijningsvorm van het getoonde planvoorstel. De publieke uitstraling van een verenigingsgebouw wordt gemist 

in het ontwerp, en het plan is in strijd met de enkele welstandscriteria die gelden voor de locatie. De commissie 

vraagt de architect om een aantal stappen terug te doen in het ontwerpproces en de uitgangspunten voor het 

ontwerp te herformuleren. Zij geeft daarbij de volgende opmerkingen mee op het planvoorstel: 

 

- De nieuwbouw sluit met name aan de zijde van het Prinsenmolenpad onvoldoende aan op de karakteristieken 

van de bestaande botenloods. De vormgeving oogt industrieel, en gevraagd wordt om het landschappelijke 

karakter van de bestaande elementen door te trekken in de nieuwbouw. 

- De ronde gevel is niet passend bij zowel het bestaande gebouw als de omliggende bebouwing, en onttrekt 

zich te veel aan de informele sfeer van het gebied. 

- De commissie begrijpt dat na overleg met de buren het gebouw niet geheel geopend kan worden naar de zijde 

van het Prinsenmolenpad. De criteria vragen echter om een open karakter aan de voorzijde, en de nieuwbouw 

toont zich te veel als een achterkant. Gevraagd wordt om hier een betere balans in te zoeken door de 

uitstraling van een verenigingsgebouw te versterken, en daarbij de positionering van het programma in de 

nieuwbouw te heroverwegen. 

- De commissie is niet overtuigd van het doortrekken van de riemenkasten in de nieuwbouw. De karakteristieke 

volumes zijn juist specifiek voor de botenloods ontworpen, en in de nieuwbouw blokkeren zij het zicht op de 

Rotte. Zij vraagt om het ontwerp hierin helder te houden en de gevels beter af te stemmen op het 

achterliggende programma. 

 

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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4.3  Blaak 20, Centrum (5e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw multifunctioneel gebouw ‘The One’ 

Ontwerp:  UNStudio 

Dossier:  OMC.22.05.00031 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 
De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw aan de Blaak, als reactie op de opmerkingen 

van de commissie uit het verslag van 21 september 2022. De uitgangspunten voor het ontwerp en de relatie met 

de aangrenzende bebouwing worden nogmaals toegelicht. Daarnaast wordt nader ingegaan op de bijzondere 

stapeling van de verschillende programmaonderdelen, de gemeenschappelijke ruimte in de plint en de ambities 

voor duurzaam en klimaatbestendig bouwen. De volgende aspecten zijn aangepast in het planvoorstel: 

 

- Het detail van de ‘landing’ van de lage toren op het basement is gewijzigd, waarbij de dakrand van het 

basement doorloopt zodat de volumes visueel los van elkaar worden gehouden.  

- De blinde gevel van de lage toren richting de hoge toren is voorzien van beplanting. 

- In de gevel van de hoge toren is meer rust aangebracht door een vaste structuur in de balkons en de penanten 

aan te brengen. 

- De glazenwasinstallaties worden achter een glazen hekwerk met een print geplaatst, waarbij van verschillende 

standpunten wordt aangetoond dat de installaties vanaf het maaiveld niet zichtbaar zullen zijn. 

- De kroon van de lage toren is aangepast door op de hoeken aan de Blaak een vertrapping aan te brengen in 

lijn met de kroon van de hoge toren. 

- De bemonstering van de beeldbepalende gevelmaterialen wordt getoond, waarbij voor het donkere 

metselwerk in het basement twee opties worden getoond. 

 

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.    

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

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

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie geeft aan dat de bijzondere stapeling van de verschillende programma-onderdelen en de 

gemeenschappelijke ruimte in de plint een fraaie toevoeging zullen vormen aan de Blaak en bij zullen dragen aan 

de levendigheid van dit deel van de stad. Daarnaast is het grootste deel van opmerkingen uit het eerdere verslag 

op overtuigende wijze verwerkt in het aangepaste planvoorstel. De torens tonen meer verwantschap door de 

aanpassingen in de kroon en de gevels, en over het geheel is er meer rust in de vormgeving aangebracht. Het 

overstek heeft een heldere detaillering en de glazenwasinstallaties op de daken zijn goed opgelost. 

 

De commissie kan echter niet instemmen met de aangepaste vormgeving van de dichte gevel van de lage toren. 

Het aanbrengen van groen is te kwetsbaar voor de locatie in relatie tot de wind en de schaduwwerking, en de gevel 

zingt zich te veel los ten opzichte van de uitstraling van de andere gevelonderdelen. Gevraagd wordt om de gevel 

meer in lijn met het totaalontwerp te brengen, waarbij de suggestie wordt gedaan om een kunstwerk op het dichte 

gevelvlak aan te brengen. 

 

De commissie is op hoofdlijnen positief over het bemonsterde materialenpalet. Zij vraagt daarbij aandacht voor de 

veroudering en een egale vergrijzing van de houten gevelonderdelen, die op verschillende gevelvlakken worden 

voorgesteld. Voor de opties van de metselwerk vlakken in het basement heeft de commissie de voorkeur voor de 

lichtere steen. Zij vraagt daarbij of de donkerste stenen meer tactiliteit kunnen krijgen, met meer reliëf in de steen 

of door middel van een andere toepassing, zodat er op de kleinere schaal een schaduwwerking in de gevel 

ontstaat. Ook krijgt de commissie in de fase van de technische uitwerking graag een mock-up van zowel een deel 

van het basement als van één van de torens voorgelegd. Zij vraagt de architect om in een volgende vergadering 

een voorstel te tonen van de locaties in de gevels waar een mock-up van vervaardigd zal worden. Ten slotte geeft 

de commissie aan dat aanpassingen als reactie op de bovenstaande opmerkingen met het secretariaat kunnen 

worden afgestemd voordat de definitieve aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. 

 

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

bovengenoemde vragen en opmerkingen. De definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoetgezien. In 

een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en een zorgvuldige 

detaillering.  
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4.4  Nabij Lloydstraat 31, Delfshaven (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  CPO Lloyd Yard Docks: 10 grondgebonden woningen 

Ontwerp:  Studio Architectuur MAKEN 

Dossier:  OMC.22.10.00008 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de bouw van tien grondgebonden woningen die met een Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen. De rij woningen maakt deel uit van een gesloten bouwblok 

met een collectieve binnentuin op de nieuwbouwlocatie op de Lloydpier. Het plan bevindt zich in een tussenstraat 

tussen de kades, tegenover het Keuhne + Nagel gebouw (rijksmonument). De bebouwing ligt terug ten opzichte 

van de naastgelegen hoekblokken, en krijgt een opgetilde plint die in dezelfde rooilijn ligt als de hoekblokken met 

een trap naar de voordeuren.  

 

De woningen hebben een gevelopzet van een metselwerk kader, met daarbinnen een per woning vrije indeling van 

de gevel. De invullingen bestaan uit verticale raamopeningen in combinatie met ruime rechthoekige vensters, 

schuine erkers en vlakken van Braziliaans metselwerk. De muren van de verhoogde plint voor de woning zijn in 

hetzelfde metselwerk als de gevels uitgewerkt met eenzelfde donkere voeg. Een deel van de daken krijgt een 

dakterras, waarbij de doorvalbeveiliging onderdeel is van de gevel waardoor een continue dakrand ontstaat. De 

achtergevels hebben eenzelfde opzet met een kader en een eigen invulling per woning, waarbij de gevels in hout 

worden voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

Welstandsniveau:  Ontwikkeling Welstandsparagraaf Lloydkwartier 

 

Relevante welstandscriteria Welstandsparagraaf Lloydkwartier 
Relatie met de omgeving 

− Bouwinitiatieven hebben een doordachte oriëntatie en plaatsing t.o.v. de vele bestaande zichtrelaties naar en 

van rivier en havenbekkens, de rest van de stad en eventuele hoogbouw daarin. 

− Nieuwe ontwikkelingen versterken de gelaagdheid en transparantie van de ensembles. 

− Bouwinitiatieven zijn afgestemd op hun specifieke plek aan de rivier: ligt de locatie aan een binnen- of 

buitenbocht van de rivier, zijn er dijken of eventuele andere hoogbouw aanwezig? 

− Samenhang in ontwerp van bebouwing en buitenruimte handhaven/nastreven. 

Bouwwerk op zichzelf 

− De opbouw van de gevels is consequent en goed van verhouding; ieder gebouw is een autonoom volume. 

− De plint wordt qua functie en/of uiterlijk zo vormgegeven dat er een relatie is met het maaiveld. 

− De massawerking van het gebouw op grote afstand en de zichtbaarheid vanuit andere delen van de stad is 

van bijzonder belang. De uitwerking hiervan dient van hoge kwaliteit te zijn. 

− Nieuwbouw in een voormalige (haven)omgeving is in schaal, massa en verschijningsvorm afgestemd op het 

bestaande. 

Detaillering/ materiaal- en kleurgebruik 

− In een voormalige (haven)omgeving materiaalgebruik en kleur afgestemd op het bestaande. 

− Kleurgebruik versterkt de ruimtelijke opbouw en het onderlinge contrast tussen de gebouwen. 

− Geen toepassing van donker of zonwerend glas. 

− Materialisatie en detaillering zodanig toepassen, dat veroudering en weertype geen negatieve gevolgen 

hebben voor de kwaliteit. Het betreft hier o.m. de gevolgen van verwering van materiaal, werking van 
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(zon)licht op het geveloppervlak en het verschil tussen dag- en nachtbeeld. Toepassen van materialen die bij 

veroudering niet in kwaliteit achteruitgaan. 

Aanvullende criteria Lloydpier 
Relatie stedenbouwkundig plan en architectuur  

− Het totale bouwblok heeft een duidelijke hoofdvorm, waarbij de torens de hoeken aanduiden. 

− Het totale bouwblok is sculpturaal. 

− Sommige delen van het totale bouwblok zijn ruimtevormend, ze vormen samen één hof. 

− Door het verschil in wandhoogte krijgt het plan ruimtelijk diepte. 

− In het gehele plan zit een gelaagdheid. Op grote schaal is het één geheel, op de kleinere schaal blijkt de gevel 

uit verschillende delen te bestaan, met elk zijn eigen verhaal. Zo kent het plan op elke schaal zijn 

bijzonderheden en ritmering. 

De eisen t.a.v. de gebouwen op zichzelf 

Hofgevel 

− De hofgevel is informeel. 

− Het karakter van de gebouwen is zacht vriendelijk en open. 

− De totale onderbouw van het hof is continue van karakter. De gevels creëren een samenhang. De onderbouw 

is zo hoog als het laagste bouwdeel.  

− Balkons zijn toegestaan. 

Daken 

− Bijzonder kapvormen mogelijk. 

− Daken worden maximaal benut met bijv. terrassen en patio’s. Elementen die hiervoor nodig zijn moeten in het 

architectonische ontwerp worden opgenomen. 

− Alle daken van de laagbouw zijn onderdeel van het daklandschap. Deze daken hebben daarom een groene 

afwerking, van sedum tot boom. 

− Ook op de daken van de hogere delen wordt in mindere mate uitgekeken en deze dienen daarom met 

hoogwaardige en duurzame materialen te worden afgewerkt. 

Plint 

− De plint zorgt voor continuïteit op het maaiveld tussen de verschillende bouwdelen. 

− De kwaliteit van de detaillering van de plint is hoogwaardig. 

− De bouwblokken staan op de grond en is niet een optelling van plint en bovenbouw. 

− De plint is levendig, door zoveel mogelijk voordeuren, herkenbaarheid van individuele woningtoegangen en 

gezamenlijke entrees. 

Hoven 

− De hekken van de hoven hebben een duidelijke samenhang met de gebouwen. 

− Bergingen worden inpandig of geïntegreerd in het ontwerp van het hof. 

− Het ontwerp van het hof heeft dezelfde hoge kwaliteit als de openbare buitenruimte. 

− De hoven zijn luwe ruimten, met een zacht karakter. 

Materiaalgebruik, kleur en detaillering  

Hofgevel 

− De hofgevel is de voering: warme materialisatie. Het hof is het interieur van het blok. 

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie reageert positief op het getoonde voorstel. De verschillende woonwensen komen op een 

eigenzinnige wijze tot uitdrukking in de gevels zonder dat het plan haar samenhang verliest. De materialisering en 

de detaillering van de gevel zijn goed uitgewerkt en sluiten mooi aan bij het bouwblok waar het plan onderdeel van 

uitmaakt en het tegenoverliggende rijksmonument.  

 

Conclusie 
De commissie reageert positief op de ingediende conceptaanvraag en 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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4.5  Stadhuisplein 9, Centrum (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Uitbreiden en een terrasoverkapping 

Ontwerp:  Kraaijvanger Architecten  

Dossier:  OMC.22.09.00009 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de vernieuwing van het pand aan het Stadhuisplein dat onderdeel 

uitmaakt van de noordelijke pleinwand. In de plint zijn vier horecagelegenheden gevestigd waarvan drie op de 

begane grond en een op de verdieping. De bovengelegen verdiepingen zijn kantoren.  

 

De opgave voor herontwikkeling betreft het opwaarderen van het casco naar minimaal een C-label. Nieuwe gevels, 

installaties en een nieuw dak zijn daarvoor noodzakelijk. Daarnaast wordt het pand van een uitbouw op de begane 

grond en de eerste verdieping voorzien die het geluid van de bestaande horeca gaat isoleren en komt er tegen de 

uitbouw een gebouwde terrasoverkapping.  

 

Het uitgangspunt voor het ontwerp is enerzijds het terugbrengen van balans van het ensemble van drie gebouwen 

aan de Noordzijde van het Stadhuisplein, en anderzijds de autonomie van de afzonderlijke gebouwen terug te 

brengen. Het ontwerp van de gevel wordt gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de oorspronkelijke 

architectuur van de drie gebouwen; een solide hoofdvolume met openingen, een omlijsting en een dynamische 

invulling van de gevelgrids. 

 

De nieuwe gevel wordt een compositie van omlijstingen, met afzonderlijke omlijstingen voor de serres van de 

horeca in de plint en een totaal omlijsting voor de tweede tot en met de vijfde verdieping. Om de gelijke 

gebouwhoogte van het kantoorgebouw en Cool63 terug te brengen wordt een pergola op het dak voorgesteld. 

Deze dient in het verdere ontwerpproces nog op constructieve haalbaarheid te worden getoetst. De aansluiting 

naar Cool63 wordt gemaakt door het volume van het trappenhuis naar buiten te brengen en te verbinden met een 

te maken pergola. De pergola wordt onderdeel van de omlijsting in tegenstelling tot de pergola op het Corso-

gebouw die een afzonderlijke toevoeging is. Hiermee wordt het afzonderlijke karakter van de twee gebouwen 

gewaarborgd en versmelting voorkomen. De iets terugliggende verticale geleding van de kaders refereert aan de 

oorspronkelijke toepassing van diepte in de gevelgrids. Om het trappenhuis een afzonderlijke uitdrukking te geven 

zoals in de oorspronkelijke situatie, wordt het gevelgrid daar verdicht. Deze vormgeving wordt, net als in de 

oorspronkelijke situatie, in de plint doorgezet. De terrasoverkapping komt tegen de band van de vloerrand van de 

eerste verdieping en zal bestaan uit een grijs gecoate stalen constructie met ertussen gespannen doek.  

 

Er is een reclamevoorstel voor de horeca bijgevoegd, dat uitgaat van zowel reclame tegen de inspringende band 

van de omkadering als haaks tegen de penanten van de te maken uitbouw. Tegen de voorflap van het gespannen 

doek kan ook reclame worden aangebracht.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

- 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.  

- 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.  

- 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. 

- 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 begane grondgevel aan de 

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie bedankt de architect voor de heldere plantoelichting voor de vernieuwing van het kantoorgebouw 

aan het Stadhuisplein, een belangrijke plek in de binnenstad. Een plein dat zich toont als een openbaar weefsel 

met aan weerszijden bebouwing en een verscheidenheid aan horecaterrassen aan de noordzijde.  

 

De commissie is enthousiast over de waardevolle analyse van de gevelwand aan de noordzijde van het plein. 

Hierin wordt de sterke samenhang tussen de gebouwen benoemd door een repertoire aan architectonische 

middelen die telkens terugkomen alsook het onderscheid door deze middelen verschillend toe te passen. De 

gebouwen blijven hierdoor afzonderlijk herkenbaar.  

 

De commissie merkt op dat in het voorgestelde gevelontwerp het onderscheid met de naastgelegen bebouwing te 

mager is in relatie tot de analyse van het oorspronkelijke ontwerp van de gevelwand. Het bestaande kantoorpand 

mag zich sterker onderscheiden van de naastgelegen bebouwing door meer differentiatie in het volume en het 

raster te bekrachtigen door de driedeling van plint, middendeel en gevelbeëindiging te versterken. De commissie is 

positief over de dubbele kadrering en denkt dat de vraag naar meer onderscheid weleens verscholen kan liggen in 

het aanbrengen van een verschil in zwaarte tussen de hoofdlijst en de lijst van de uitbouw over de eerste twee 

lagen. Daarnaast oogt de band vóór de vloerrand van de eerste verdieping zwaar en mag er een duidelijker 

gevelbeëindiging komen. Voor het dak van de uitbouw geeft zij mee deze vooral vrij en leeg te houden. 
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De commissie is niet overtuigd van de voorgestelde semipermanente terrasoverkapping. Als er een overkapping 

nodig is dan dient deze onderdeel te worden van de openbare inrichting van het plein door een knip aan te 

brengen tussen het ontwerp van het gebouw en dat van de terrasoverkapping. Zij vraagt daarom het ontwerp voor 

de terrasoverkapping mee te laten nemen in het ontwerp voor de herinrichting van het plein waarvoor de gemeente 

het landschapsbureau Quadrat heeft gevraagd. Door de terrasoverkapping integraal onderdeel te maken van de 

inrichting van de buitenruimte kan een samenhangend geheel worden gerealiseerd. Met betrekking tot het rooien 

van bomen op de plaats van de te maken uitbouw vraagt de commissie deze op enigerlei wijze terug te laten 

komen. 

 

Los van de mogelijkheid dat de reactie over de overkapping wellicht gevolgen heeft voor het reclamevoorstel voor 

de horecagelegenheden vraagt de commissie het voorstel nader uit te werken tot een reclameplan voor het 

gebouw. Daarbij vraagt zij om specificaties van de afmeting, het type, de belettering, en eventueel kleur 

voorschriften voor achtergronden als die er komen. Analoog aan een reclameplan ontvangt de commissie graag 

een ontwerp voor buitenverlichting van de horeca.  

 

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  Olympiaweg 395, Feijenoord (3e commissiebespreking) (gemeentelijk monument) 
 

Omschrijving:  Olympia College: bespreken effect mock-up 

Ontwerp: WDJ Architecten & Spring Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.22.04.00119 (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 2.2, lid 1 onder b) 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 
De reeds verleende vergunning voor een duurzame renovatie en revitalisatie voor de openbare school Olympia 

College ligt opnieuw voor. Dit is vanwege het verzoek van de commissie om de houten achterzetgevel ten opzichte 

van de hoog monumentale buitengevel minder op de voorgrond te laten treden. Deze vraag komt voort uit de 

beoordeling van de proefopstelling op locatie.  

 

De proefopstelling is hierop aangepast door de houten achterzetgevel aan de buitenzijde donkergrijs schilderen. 

Echter dit werd door het schoolbestuur te donker en te somber van uitstraling gevonden. Daarna is er gezocht naar 

een afwerking die de intensiteit van de houtkleur doet afnemen zonder de warme uitstraling van de houtnerf te 

verliezen. Dit resulteert in het voorstel tot het lakken van de houten achterzetgevel in een greywash. Er zijn twee 

verschillende tinten greywash op stroken van hout opgezet en als monsters meegenomen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Bijzonder (monumentenstatus) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassingen  

- 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 bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 
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- 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. 

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 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 op de aanvraag omgevingsvergunning 
De commissie heeft, zoals ook in voorgaande planbesprekingen, waardering voor het concept dat uitgaat van een 

houten achterzetgevel tegen de oorspronkelijke buitengevel. Op deze manier kan er een verduurzamingsslag 

gemaakt worden zonder de hoog monumentale buitengevel fysiek te hoeven aanpassen. Het was dan ook voor de 

commissie teleurstellend om te constateren dat de houten achterzetgevel in de proefopstelling visueel op de 

voorgrond trad, waardoor de binnen- en buitenwereld versmelten. Deze versmelting leidt tot een negatief effect op 

de grafiek van de hoog monumentale buitengevel en het kenmerkenede modulaire systeem. 

 

De commissie waardeert het dat haar bevinding heeft geleid tot een zoektocht naar een juiste balans in tussen de 

wensen van de school voor een vriendelijke binnenwereld en een afwerking van de houten achterzetgevel die 

minder op de voorgrond treedt. De commissie is positief over het voorstel dat hieruit is voortgekomen en uitgaat 

van het behandelen van de houten achterzetgevel in een greywash lak. Zij wil echter haar definitieve advies 

baseren op de beoordeling van een proefopstelling op locatie. Hiertoe is op donderdag 20 oktober 2022 een 

bezoek aan de proefopstelling gebracht met een akkoord op het voorstel voor het lakken van de houten 

achterzetgevel in een greywash. Tot slot geeft de commissie aan dat de voorwaarde uit de verleende vergunning 

onveranderd blijft, de voorwaarde wordt in de conclusie genoemd. 

 

Conclusie 
Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg indien wordt voldaan 

aan de hierna gestelde voorwaarden. Het advies aan het bestuur is daarom positief onder de hieronder genoemde 

voorwaarde.  

 

Voorwaarde: 

Er dient een ontwerpvoorstel voor de herinrichting van het landschap ter nadere beoordeling te worden voorgelegd 

aan de commissie.  
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4.7 Brede Hilledijk 95, Feijenoord (4e commissiebespreking) (rijksmonument) 
 

Omschrijving:  Wijziging verleende omgevingsvergunning Pakhuis Santos 

Ontwerp:  RHWZ Architekten 

Dossier:  OMV.18.09.00458 (verleende omgevingsvergunning) 

 

Toetsingskader  
De commissie voor Welstand en Monumenten heeft het aangepaste voorstel op de verleende 

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 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie in het verslag van 13 juli 2022 op de voorgestelde 

bezuinigingen wordt een aangepast voorstel voor de reeds verleende vergunning voor herbestemming van het 

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

internationale interieurspecialist en het een opbouw krijgt in een eigentijdse vormgeving. De vorm refereert aan de 

verdwenen hijshuisjes op het dak. Het vergunde voorstel gaat ervan uit 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 nieuwe procedure is er beslist om aan de buitenzijde het vergunde voorstel aan te 

houden. Echter met dit 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 

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

later ontdekte koekoeken achter deze toegangen 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 en zal in het huidige voorstel tot aan de te maken vide in het pakhuis naar binnen 

toe doorlopen. De behandeling van de plaat is verder uitgewerkt door een gradueel verloop in het 

perforatiepatroon. Aan de binnenzijde ter hoogte van de vide krijgt het perforatiepatroon geen gradueel verloop. De 

waterdichte schil is ongewijzigd en blijft een rechthoekige ‘doos’ binnen de goudkleurige metalen opbouw. Deze zal 

echter ten opzichte van voorgaand voorstel niet meer zichtbaar zijn vanuit de vide doordat de metalen hoes van de 

ombouw naar binnen toe wordt omgevouwen. Een gunstige bijkomstigheid van het ‘box in box’ principe is dat het 

dak van de vijfde verdieping van het pakhuis niet meer verwijderd hoeft te worden en er volstaan kan worden met 

een opening ter hoogte van de beoogde vide.  

 

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. 

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. 
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- 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 de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 
De commissie vindt het positief dat de bezuinigingen voor de herbestemming van het pakhuis Santos leiden tot 

minder ingrepen in de bestaande buitengevels en het behoud van het dak van het monument. Dat de 

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

 

De commissie is enthousiast over het voorstel om de geperforeerde gouden metalen opbouw tot aan de te maken 

vide in het bestaande pakhuis Santos om te vouwen. Er ontstaat hierdoor opnieuw samenhang tussen de binnen- 

en buitenwereld van de opbouw en het leidt tot een overtuigende aansluiting op de te maken vide. Het omvouwen 

van de geperforeerde gouden metalen gevel is een belangrijke wijziging die ook stand moet houden in de 

uitwerking vanwege de opnieuw ontworpen connectie tussen het pakhuis en de opbouw die past bij de atmosfeer 

van het monument. De beoordeling van de perforatie en de kleur van de metalen gevel van de opbouw doet de 

commissie graag aan de hand van een mock-up. Ze verbindt hiervoor een voorwaarde aan haar advies. 

 

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. Zij vindt de voorgestelde interventie in de ontdekte 

koekoeken voor voldoende stahoogte bij de toegangen overtuigend. Zij vraagt echter wel om uniformiteit in het 

uiterlijk van de hekwerken, zodat er samenhang, rust en herkenbaarheid ontstaat tussen de aanwezige toegangen. 

Dit punt van aandacht kan worden meegenomen in de nadere technische uitwerking. 

 

Conclusie 
Na afweging van het welstands- en monumentenaspect wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan redelijke 

eisen van welstand en positief wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg indien wordt voldaan 

aan de hiervoor gestelde voorwaarde tot een mock-up. Het advies aan het bestuur is daarom positief onder de 

hieronder genoemde voorwaarde.  

 

Voorwaarde: 

De commissie wenst betrokken te blijven bij de beoordeling van die aspecten die pas in de fase van de technische 

uitwerking na vergunningverlening kunnen worden bepaald en stelt daarom de voorwaarde dat: 

 

minimaal zes weken voorafgaand aan de gevelproductie de mock-up van de gevelbeplating van de te maken 

opbouw beschikbaar wordt gesteld ter beoordeling door de commissie. Dit ter controle of de gedetailleerde 

technische uitwerking in de werktekenfase overeenkomt met de getoonde beelden waarop de commissie haar 

positieve advies heeft gebaseerd. 
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