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VERSLAG 

 
VERGADERING WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 

 

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

 

3  PLANNEN 13:25 

 

3.1  nabij Wilhelminakade 901, Feijenoord (1e commissiebespreking) (25 min) 13:25 

 Omschrijving:  Nieuwbouw mixed-use gebouw Hotel Chicago 

 Ontwerp:   Team V Architectuur B.V. 

 Dossier:   OMC.22.09.00067 (voorheen conceptaanvraag OLO.3753975)  

 

3.2 Hoogstraat 110, Centrum (1e commissiebespreking) (30 min) 13:50 

 Omschrijving:  Renovatie centrale bibliotheek 

 Ontwerp:   Power House Company  

 Dossier:   OMC.22.10.00001 (conceptaanvraag)  

 

3.3  Nabij De Mussetstraat 10, IJsselmonde (2e commissiebespreking) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Hof van Pascal: Nieuwbouw 24 grondgebonden woningen 

 Ontwerp:   Schippers Architecten (BNA) B.V. 

 Dossier:   OMC.21.12.00016 (conceptaanvraag)  

 

3.4  Oudedijk 402, Kralingen (1e commissiebespreking) (20 min) 14:45 

Omschrijving:  Vernieuwing gevel en wijzigen bestaande entreepuien 

 Ontwerp:   Theo Kupers Architecten B.V. 

 Dossier:   OMV.22.08.00201 (aanvraag omgevingsvergunning)  

 

3.5  Raadhuisplein 4 A, Rozenburg (1e commissiebespreking) (20 min) 15:05 

 Omschrijving:  Paviljoen herbestemmen en een extra bouwlaag  

 Ontwerp:   5m Bouwadvies 

 Dossier:   OMC.22.09.00060 (conceptaanvraag)  

 

3.6  Schiekade 988, Centrum (2e commissiebespreking) (25 min) 15:25 

 Omschrijving:  Renovatie en transformatie tankstation onder Shelltoren 

 Ontwerp:   UN Studio 

 Dossier:   OMC.22.07.00071 (conceptaanvraag)  
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3.1  nabij Wilhelminakade 901, Feijenoord (1e commissiebespreking)  
 

Omschrijving:  Nieuwbouw mixed-use gebouw Hotel Chicago 

Ontwerp:  Team V Architectuur B.V. 

Dossier:  OMC.22.09.00067 (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 plan voor een mixed-use hotel ‘Chicago’, in de midden-zone van de Wilhelminapier. 

De eerste planontwikkeling van het plot is al elf jaar geleden gestart. Een eerder ontwerp dat bestond uit twee 

volumes, en dat op 29 augustus 2018 aan de commissie is gepresenteerd is inmiddels verlaten als concept.  

Het nu voorliggende ontwerp bestaat uit een rechthoekig hoofdvolume van zes lagen met een aan alle zijden 

terugliggende drielaagse opbouw. Het concept sluit daarmee in hoofdopzet aan op de bestaande pakhuizen met 

opbouw in de middenzone van de Wilhelminapier zoals Las Palmas en Pakhuis Meesteren.  

Het programma bestaat uit twee ondergrondse parkeerlagen, een dubbelhoge commerciële plint en daarboven een 

combinatie van hotel en wonen. In de plint bevinden zich diverse openbare functies zoals een bakker, een 

zwembad en restaurant. Aan de Wilhelminakade bevindt zich de hoofdentree naar de woningen en het hotel in een 

groot groen atrium. Aan de Otto Reuchlinweg zijn een ruime fietsenstalling, enkele installatie-ruimten en op de 

hoek een fietsenmaker gesitueerd. De entree van de parkeergarage ligt aan de kopse kant aan de oostzijde van 

het gebouw. Midden in het gebouw en zichtbaar vanuit het atrium, ligt boven de inrit naar de parkeergarage een 

zwembad. Een ander facet van het concept zijn de gestapelde tuinen met op de begane grond een groen atrium, in 

het middendeel een patiotuin en op het dak van het middendeel een ruime daktuin. 

De parkeergarage is 1,5 m dieper aangelegd om bomen echt in de grond te kunnen planten, zowel in het atrium als 

ook op het terras boven het uitstekende deel van de parkeergarage. Daarnaast biedt het extra grondpakket kansen 

om wateropslag te creëren.  

 

De dubbelhoge plint van het gebouw bestaat uit grote glaspuien afgewisseld met gestraald betonnen kolommen 

waarvan de neggen en de terugliggende horizontale bovenrand in geslepen beton worden voorgesteld. De hoeken 

van de plint zijn afgeschuind.  

Het middendeel bestaat uit rood gemêleerd metselwerk of steenstrips. In de gevel ontstaat een ritme van verdiepte 

vlakken metselwerk die worden afgewisseld met verdiepingshoge kozijnen met diepe neggen, franse balkons en 

loggia’s. Ter hoogte van de vloeren en het dak bevinden zich horizontale banden van beton. Ter plaatse van het 

atrium aan de Wilhelminakade wordt de horizontaliteit onderbroken en ontstaat een verticaal lijnenspel bestaande 

uit betonnen kolommen met veel glas ertussen. Aan de binnenzijde van het atrium gaat het beton van de 

buitenzijde over in een houtstructuur.  

De opbouw wordt voorgesteld in voorvergrijsd hout, afgewisseld met glaspuien en gevat in lichte aluminium kaders. 

De drie lagen hebben elk een andere ritmiek in glas en hout. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Rivierlocaties 

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.  

- 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.  
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- Ieder gebouw is een autonoom volume. 

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

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

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

omliggende bebouwing.  

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

vormgegeven.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam. 

- 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 is positief over het voornemen om op deze locatie bebouwing te realiseren en is onder de indruk van 

de getoonde ambitie en hoge kwaliteit van het voorstel. De hoofdopzet van het voorgestelde volume past goed in 

het ritme van de middenzone van de Wilhelminapier. Het grote groene atrium waarin ook een zwembad zichtbaar 

is belooft een spektakel te worden. De commissie ziet dat graag waargemaakt worden. 

De commissie geeft echter ook enkele aandachtspunten en suggesties mee. Zij merkt op dat er een te groot 

contrast is tussen de stoere gevel aan de Wilhelminakade en de veel ‘zachtere’ gevel aan de Otto Reuchlinweg, 

waar boven een meer anonieme plint duidelijk een woonprogramma zichtbaar is. De commissie doet de 

aanbeveling om de ritmiek en de detaillering in de baksteen gevels, de loggia's en de Franse balkons robuuster te 

maken en beter aan te sluiten op het DNA van de Wilhelminakade en de karakteristieken van de industriële 

architectuur van de naastgelegen pakhuizen en veemgebouwen. De commissie vraagt hierbij ook aandacht voor 

de baksteenkeuze die in deze context meer maritiem industrieel mag zijn. Ook de verschijning van de dakopbouw 

wordt robuuster als deze eigenzinniger en krachtiger wordt vormgegeven. 

De commissie doet de suggestie aan de zijde van de Otto Reuchlinweg meer commercieel programma in de plint 

mogelijk te maken en de hoeveelheid installatieruimten te beperken zodat juist hier een levendiger plint ontstaat, 

passend bij de straat en de hoek aan het Wierdsmaplein. Ook vraagt de commissie aandacht voor de nevenentree 

aan de Otto Reuchlinweg. Deze entree mag meer uitnodigend en opvallender uitgewerkt worden, waarmee de 

doorwaadbaarheid van het gebouw vergroot kan worden. Ook vraagt de commissie een betere toegankelijkheid 

van het atrium aan de zijde van de Wilhelminakade. 

Tenslotte vraagt de commissie aandacht voor de uitwerking van de daken en daktuinen en de nog in te passen 

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

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

antwoord op geeft. In een nadere uitwerking van het voorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en 

een zorgvuldige detaillering.  
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3.2  Hoogstraat 110, Centrum (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie centrale bibliotheek 

Ontwerp:  Power House Company 

Dossier:  OMC.22.10.00001 (conceptaanvraag) 

 

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

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

orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het voorstel voor de renovatie van de Centrale Bibliotheek. Het uitgangspunt voor het 

renovatieplan is het oorspronkelijk ontwerp van Van Den Broek en Bakema. Het huidige gebouw is het resultaat 

van diverse bezuinigingen in het oorspronkelijk ontwerp, waardoor meerdere onderdelen hiervan niet zijn 

uitgevoerd. Het nieuwe ontwerp voor de Centrale Bibliotheek betrekt deze onderdelen in de planvorming en 

probeert het oorspronkelijk ontwerp op een eigentijdse manier te versterken. De ambitie wordt uitgesproken om te 

komen tot een laagdrempelig ontwerp dat een waardevolle ruimte creëert voor alle Rotterdammers. De principes 

uit het oorspronkelijke ontwerp worden als toetsingskader voor het nieuwe ontwerp gebruikt. 

 

De belangrijkste aspecten uit het oorspronkelijk ontwerp zijn de ‘waterval’, de gele buizen, het blauwe magazijn, de 

dakterrassen en de levendige plint. Door het creëren van meer plasticiteit in de gevel, het introduceren van een 

gewijzigd klimaatconcept, herintroductie van de gele buizen en het creëren van een hogere plint wordt er een 

nieuwe mate van alzijdigheid aan het gebouw toegevoegd. 

 

Alzijdigheid wordt gecreëerd door de plinten te gebruiken voor een divers en levendig programma. De huidige 

hoofdentree wordt vervangen door meerdere entrees aan diverse zijden van het gebouw. Deze ondersteunen het 

oorspronkelijke concept van Van Den Broek en Bakema om het gebouw te laten functioneren als een 

stedenbouwkundig plan. Hierbij komen de diverse entrees bijeen in het atrium, het hart van het gebouw.  

 

Het hart van het huidige gebouw concentreert zich rondom het atrium en de ‘waterval’. Het iconische aspect 

daarvan blijft in het nieuwe ontwerp gehandhaafd. Er wordt bewust voor gekozen om alle gesloten elementen, 

zoals de boekenkasten, te verplaatsen naar de binnenzijde van het gebouw. Een grote wijziging ten opzichte van 

het oorspronkelijke plan is het klimaatconcept, dit wordt in het nieuwe ontwerp geconcentreerd in de kelder en in 

de vloeren. Dit zorgt niet alleen voor een beter binnenklimaat maar ook voor extra beschikbare ruimte. Hierdoor 

kan onder andere de zichtbaarheid van karakteristieke elementen, zoals de betonnen structuur, worden vergroot.  

Deze ontwerpkeuzes zorgen ervoor dat er meer openheid ontstaat in de gevel en de relatie met de publieke ruimte 

om het gebouw heen.  Ook kan zo opnieuw een drempelloze overgang naar de terrassen gemaakt worden. 

 

De diverse ruimtes in de bibliotheek blijven bestaan, echter worden nieuwe atriums aan de achterzijde toegevoegd 

om ook aan deze zijde meer diversiteit aan ruimtes te kunnen creëren. Dit ondersteunt het concept van continuïteit 

en zorgt daarnaast voor het creëren van nieuwe, eigentijdse manieren om de bibliotheek te gebruiken. 

 

De ‘waterval’ is in het huidige ontwerp veel vlakker dan oorspronkelijk beoogd. Het nieuwe ontwerp gaat uit van 

meer plasticiteit en versterkt zo, gezien vanaf het atrium, het iconische karakter van dit element. Ook wordt 

geprobeerd de gevel te voorzien van meer plastiek. De ambitie wordt uitgesproken om de gevel zo transparant 

mogelijk uit te voeren om de connectie met de omliggende stad te vergroten. Voorgesteld wordt om de gevel te 

voorzien van een flexibel gevelsysteem met een nieuwe bio-based gevelbeplating. 

 

Het blauwe magazijn wordt benaderd als energiegevel. Het originele concept van deze gevel wordt behouden, 

alleen wordt er meer lichtinval gecreëerd en worden de vinnen bekleed met zonnepanelen. Deze ruimte is in het 

huidige ontwerp niet publiek toegankelijk. In het nieuw ontwerp wordt dit een publieke ruimte met diverse atria, met 

als doel het creëren van diverse interessante doorlooproutes.  
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Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Centrummix 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- 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.  

- 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). 

- 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 waardeert het dat zij een introductie krijgt van het prijswinnend concept voor de Centrale Bibliotheek 

en is op hoofdlijnen positief over de visie die wordt neergelegd voor de hernieuwing. Het is een concept met een 

hoge potentie voor een levendige toekomst van de bibliotheek. De commissie geeft aan dat zij het interessant vindt 

dat de kernwaarden uit het oorspronkelijk ontwerp, zoals de ‘waterval’, het atrium, de gele buizen, het blauwe 

magazijn en de dakterrassen centraal staan en worden versterkt.  De aangeboorde kennis over het oorspronkelijk 

ontwerp van Van Den Broek en Bakema voor de Centrale Bibliotheek is beloftevol richting de doorontwikkeling van 

concept naar definitief ontwerp.  

 

De commissie laat weten dat zij graag wordt meegenomen in het proces van concept naar definitief ontwerp door 

rekening te houden met meerdere plan bespreeksessies. Zij is hierbij vooral benieuwd naar de afwegingen die 
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gaandeweg worden gemaakt en hoe die zich verhouden tot de geformuleerde uitgangspunten uit de visie en het 

karakter van het gebouw.  

 

Naar aanleiding van de presentatie worden op hoofdlijnen de volgende aandachtspunten meegegeven: 

- De commissie is nieuwsgierig naar de werking van het interieur van de begane grond in relatie tot het 

omliggende stedelijk weefsel. Belangrijke pijlers hierin zijn de routing, de programmering en de relatie tussen 

binnen en buiten, alsook de zichtbaarheid van de entrees (inclusief fietsenentree) en de openheid van de 

gevel; 

- De commissie wordt ook graag meegenomen in het landschapsplan dat nu nog niet is toegelicht. Zij bekijkt dit  

graag in samenhang met de verdere uitwerking van het plan. Daarbij zal zij zich vooral richten op de wijze 

waarop het bijdraagt aan de uitstraling van de centrale bibliotheek, hoe het zich verhoudt tot de bestaande 

openbare ruimte en welke verblijfswaarde wordt beoogd; 

- Hoewel de commissie niet adviseert op het interieur, vindt zij het belangrijk om bij een bibliotheek als deze -

met een betekenis als huiskamer van de stad- hierin mee te worden genomen. De commissie hoort hierbij 

graag meer over de interne routing, de werking en de sfeer van ieder atrium en alle onderlinge relaties 

daartussen. 

- De commissie hoort graag meer over de werking van de ‘waterval’ en hoe die werking bereikt kan worden. 

 

Conclusie 
De commissie wordt graag meegenomen in het proces van concept naar definitief ontwerp door meerdere plan 

bespreeksessies met de architect. Zij reageert voor nu op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag 

en vraagt aandacht voor bovengenoemde opmerkingen. Zij ziet de architect graag terug in een volgende 

vergadering met een plan dat hier antwoord op geeft. 
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3.3  Nabij De Mussetstraat 10, IJsselmonde (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Hof van Pascal: nieuwbouw 24 grondgebonden woningen 

Ontwerp:  Schipper Architecten (BNA) B.V. 

Dossier:  OMC.21.12.00016 (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 nieuwbouw van 24 grondgebonden woningen op een 

driehoekige locatie, als reactie op de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 9 februari 2022.  

Met dezelfde Nota van Uitgangspunten als vertrekpunt is het plan opnieuw bestudeerd en geoptimaliseerd.  

Dit heeft niet geleid tot een andere verkaveling of hoofdopzet. Ook de woningtypen zijn niet aangepast met 

uitzondering van de kapvorm van de twee-onder-een kapper die is gewijzigd van een schilddak naar een zadeldak.   

De architectonische verschijningsvorm is aangepast op de volgende punten;  

Rijtjeswoningen  

-Ter hoogte van de vloeren zijn in de gevel horizontale betonbanden voorgesteld. De vierlaagse woningen hebben 

een extra betonband op borstweringhoogte. 

-De raamopeningen van de bovenste twee verdiepingen zijn vergroot en lopen van vloer tot plafond.   

-De plint wordt voorgesteld in grijsgenuanceerd metselwerk en ter plaatse van de voordeur is een verbijzonderd 

vlak metselwerk voorgesteld dat kozijn, deur en luifel tot een vlak bindt dat even breed is als bovenliggende puien. 

Twee-onder-een-kap-woningen 

-Het blokje van twee woningen is in verschijningsvorm familie gemaakt van de rijtjeswoningen door het gebruik van 

dezelfde kleuren metselwerk voor plint en middendeel. Ook hier is het metselwerk bij de entrees verbijzonderd.  

 

De materialen en kleuren zijn ongewijzigd met uitzondering van de introductie van betonbanden en het grijs 

genuanceerde metselwerk voor de plint. 

 

Er is waar mogelijk meer groen ingepast. Dat is in beeld gebracht met een vogelvlucht impressie van het plan. 

De woningen en bergingen hebben sedumdaken. De erfafscheidingen zijn groen in de vorm van haagjes bij de 

voortuintjes en begroeide schermen tussen de woningen en bergingen. De restruimten aan de koppen zijn met 

groen gevuld en de parkeerplaats in het midden van de locatie heeft parkeervakken met grastegels.  

 

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 
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- 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. 

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

vormgegeven.  

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

nabespreking 
De commissie constateert dat  de stedenbouwkundige opzet en verkaveling helaas beperkt is gewijzigd.  

Zij doet de oproep om daar waar mogelijk nog een laatste optimalisering van de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden te onderzoeken.  

 

De commissie verwijst naar het verslag van de eerdere planbespreking waarin aandacht gevraagd werd voor het 

versnipperde karakter en gebrek aan leven aan de Mussetstraat. De concentratie van parkeerplaatsen aan de 

achterzijde van de woningen, de ‘verloren’ twee-onder-een-kapwoning aan het historische lint en het sterk 

versnipperde groen werden teveel als afwijking gezien in een wijk die juist gekenmerkt wordt door collectieve 

groene ruimtes. 

 

In vervolg op die opmerkingen roept de commissie ertoe op de uitdaging aan te gaan om met enkele welgemikte 

ingrepen langs de Mussetstraat meer het karakter van een groene hof te realiseren. Meer collectief groen in de 

vorm van een reeks groene ‘blokken’ is in de ogen van de commissie de sleutel om tot een passende oplossing te 

komen. Ook al zal dat hier en daar iets ten koste kunnen gaan van de afmetingen van de nu voorgestelde 

privétuinen. De hier gevraagde samenhangend ontworpen groenstructuur kan een omzoming van het pad langs de 

bergingen omvatten, zowel als een verzachting van de open aanblik van het parkeerveld en kan tenslotte de 

gesloten aanblik van de voorgestelde tuinmuren opheffen.  

Idealiter zou de commissie zien dat de twee-onder-een kapper achterwege wordt gelaten, zodat een stevige 

groenbuffer rondom de tuinen kan worden gerealiseerd. Ook kan dit effect bereikt worden door de twee-onder-een 

kapper iets verder terug te plaatsen zodat een royalere voortuin ontstaat die past tegenover de bestaande 

lintbebouwing. 

Wat betreft de materialen is de commissie nog niet overtuigd van het gele en grijze metselwerk. De suggestie 

wordt gedaan de kleur meer naar de omgeving te voegen, door te zoeken naar een minder lichtgele en meer 

bruine steenkleur met een minder bonte sortering. 
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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 een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.4  Oudedijk 402, Kralingen (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Vernieuwing gevel en wijzigen bestaande entreepuien 

Ontwerp:  Theo Kupers Architecten B.V. 

Dossier:  OMV.22.08.00201 (aanvraag omgevingsvergunning) 

 

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

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

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert het plan voor de wijziging van de esthetische uitstraling en het aanpassen van de entrees 

van het Lollipop complex van de oorspronkelijke architect aan de Naaldwijkstraat en Oudedijk. Het complex omvat 

verschillende bouwblokken in eenzelfde architectonische vormgeving rond een binnenterrein. De bestaande en 

oorspronkelijke gevelbeplating in verschillende pasteltinten is vervuild en detoneert sterk met de omgeving.  

Eerder bedachte plannen voor verbetering van de esthetische uitstraling van het complex bleken niet haalbaar. 

Daarom is ervoor gekozen om de huidige gevelbeplating te handhaven en deze te voorzien van een gevelfolie. 

Door deze folie is het wijzigen van de uitstraling van het complex mogelijk, en wordt de levensduur van de platen 

verlengd. De hoofdentrees worden aangepast door de puien naar voren te plaatsen. Hiermee zijn ze beter 

zichtbaar en sociaal veiliger. In losse belettering op de dakrand wordt het adres weergegeven. 

 

Voor de bovenbouw worden voor de beplating twee soorten grijsgroene folies voorgesteld.  

Het kopblok aan de Plantageweg en het blokje aan de Brouwersstraat worden in de lichtere toon grijsgroen 

voorgesteld, evenals de galerijgevels aan de achterzijde van de complexen. 

De erkers en de binnenzijde van de half binnen de gevels liggende balkons worden voorgesteld in een lichtere 

contrasterende kleur.  

De plint wordt gekeimd in de kleur lichtgrijs RAL 7044. De hekwerken en balkonranden aan de straatzijde en de 

puien van de nieuwe entrees worden voorgesteld in groenzwart RAL 6008.  

De entreedeuren aan de straat en de galerij en ook de galerijhekken worden voorgesteld in groen, de houten 

kozijnen en puien in wit met lichtgrijze draaiende delen 

 

De bewoners zijn meegenomen in de ontwikkeling van het voorstel. Zij hebben enthousiast gereageerd en in 

groten getale ingestemd met deze voorgestelde aanpassingen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

Verschijningsvorm 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

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

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

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

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

hoofdmassa. 

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

vormgegeven.  

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). 

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

 

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

nabespreking 
De commissie begrijpt de wens om het complex meer uitstraling te geven en rust te creëren door in kleur aan te 

sluiten op het stadsweefsel in de omgeving. Zij betreurt echter wel dat dit momentum niet aangegrepen is om het 

gehele complex ook te verduurzamen. 

De commissie merkt ook op dat de verdeling van de twee foliekleuren over de verschillende bouwdelen niet 

vanzelfsprekend is. Zij doet de suggestie de kleur per volumedeel in plaats van per vlak te wisselen, zodat de beide 

koppen aan de Oudedijk en het tussenliggende langere deel in massa herkenbaar blijven. De commissie verwacht 

dat dit voor meer rust en helderheid kan zorgen. 

Ook is de commissie nog niet overtuigd dat de groene kleur voor voordeuren, entreedeuren en balkonhekken aan 

de galerijzijde, de juiste is. Deze is door de heldere kleurtoon nogal aanwezig. De vraag wordt gesteld of het 

kleurenpalet daarmee voldoende grandeur krijgt. Ook het groenzwart voor de entrees en balkonranden en-hekken 

aan de straat is te contrastrijk ten opzichte van de zachtere kleuren van de folies en de witte puien.  

Daarom stelt de commissie als voorwaarde dat het kleurenpalet wordt aangepast. Het nader uit te werken voorstel 

hiervoor dient minimaal 6 weken voor start uitvoering te worden voorgelegd aan de commissie. 

 

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

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

heeft toegezegd zich aan de gestelde voorwaarden te houden. 
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3.5  Raadhuisplein 4 A, Rozenburg (1e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Paviljoen herbestemmen en een extra bouwlaag 

Ontwerp:  5m Bouwadvies 

Dossier:  OMC.22.09.00060 (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 bouwadviseur presenteert het voorstel voor het vernieuwen van een bestaand paviljoen op het centrale plein 

van Rozenburg. Het gaat nog niet zozeer om een ontwerp, maar een gedachtenlijn die nader door een architect zal 

worden vormgegeven. Het betreft het wijzigen en uitbreiden van het bestaande paviljoen door het huidige 

programma van restaurant aan te vullen met vier appartementen op de verdieping. Hiertoe wordt het bestaande 

paviljoen in vorm, afmeting en uiterlijk volledig gewijzigd. Vanwege de nabijheid van de havens wordt een 

maritieme uitstraling voorgesteld. De vorm en het uiterlijk van het initiële ontwerp voor een vernieuwd paviljoen zijn 

gebaseerd op het letterlijk gebruik van de beeldtaal van een schip.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 
Gebiedstype:   Historische Linten en Kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (in de buurt van rijksmonument) 

 

Relevante criteria 
Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met open 

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

- 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 

- Een van de omgeving afwijkende vormentaal is mogelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 

karakter van het lint of de kern.  

- Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

- 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. 

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 
De commissie bedankt de initiatiefnemer voor de niet alledaagse insteek waarop zij getrakteerd wordt met het 

voorstel om het bestaande paviljoen een maritiem uiterlijk te geven. Hoewel een dergelijk voorstel afwijkt van de 

gebiedsgerichte criteria voor historische linten en kernen heeft de verrassende insteek de commissie verleid om 

voorlopig mee te gaan in de gedachte achter de voorgestelde koers. De commissie geeft aan dat het voor de plek 

een interessant voorstel kan zijn. Om werkelijk voorbij te kunnen gaan aan de gebiedsgerichte criteria dient het 

eindontwerp echter van bijzondere kwaliteit te zijn. Dit laatste vraagt om een overtuigend ontwerp, waarbij de 

commissie meegeeft dat zij niet doelt op een letterlijke vertaling naar het uiterlijk van een schip, maar een 

overdrachtelijke vertaling naar een gebouwtje met een maritiem karakter. Zij doet dan ook de oproep om op een 

abstracter niveau inspiratie te halen uit de situering van Rozenburg tussen de havens.  

 

De commissie ziet kansen voor een paviljoen met een verrassende twist in de verschijningsvorm door de maritieme 

wereld als associatie. Dit vraagt om een creatieve, ervaren architect die ook de haalbaarheid van het plan kan 

bewaken. De niet alledaagse insteek en de hoge ambitie die wordt neergelegd in combinatie met de alzijdigheid 

van het paviljoen maken deze opgave qua haalbaarheid niet gemakkelijk, maar genereren wel een interessante 

uitdaging. 

 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven worden. 
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3.6  Schiekade 988, Centrum (2e commissiebespreking) 
 

Omschrijving:  Renovatie en transformatie tankstation onder Shelltoren 

Ontwerp:  UN Studio 

Dossier:  OMC.22.07.00071 (conceptaanvraag) 

 

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

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

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 
De architect presenteert naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het verslag van 5 oktober jl. 

een aangepast voorstel voor het vervangen van het in de onderdoorgang van het kantoorgebouw gelegen 

tankstation door een Mobility hub.  De brandstofpompen worden hiertoe verwijderd en vervangen door opladers 

voor elektrische auto’s en er komen deelvoorzieningen voor fiets, auto en scooter. De aanwezige verkoopruimte 

blijft gelijk aan de bestaande situatie. De ruimte in de onderdoorgang wordt opnieuw ingedeeld en de corporate 

identity van Shell komt terug in het grondvlak van de laadplaatsen en de vormgeving van de luifel. Het gebied 

wordt in uitstraling verzacht door groenpockets aan te brengen. Er is nog in onderzoek of de trafo en de 

vuilverzamelplaats inpandig kunnen worden ondergebracht.  

  

Het vervangen van de huidige luifel door een nieuwe- die evenwijdig aan het gebouw loopt en aan beide zijden van 

de onderdoorgang uitkraagt om de windhinder te beperken, maakt nog altijd deel uit van de planvorming. De 

vormgeving is echter veranderd door de luifel, die ca. 35m lang en ca. 24,5m breed wordt, niet meer omhoog te 

laten knikken, maar vlak te houden. Het materiaalgebruik is ongewijzigd om alle laadstations van Shell als familie 

herkenbaar te houden en bestaat uit gelamineerde liggers met ertussen pv in glas en dwarsribben van wit metaal 

eronder. De constructie is gelijk aan het voorgaande voorstel. Het uitkragende deel wordt ook nu door twee ranke 

kolommen ondersteund.  Er is studie gedaan naar een zo min mogelijk opvallende vorm en kleur van de kolom. Dit 

heeft geleid tot het voorstel voor een ronde stalen kolom, gecoat in een donkere kleur.  

 

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. 

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

 

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

nabespreking 
De commissie ziet vanuit duurzaamheid en het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit van de plek potentie in een 

Mobility hub. Echter in de toelichting van de architect en de beelden uit de presentatie blijft de getoonde 

verblijfskwaliteit van de Mobility hub mager. De inrichting en de uitwerking van het maaiveld van het perceel en de 

kwaliteit van de doorkijk ter plaatse van de onderdoorgang van het kantoorgebouw zijn vooralsnog niet dat wat het 

kan zijn. De groenpockets zijn beperkt en het is onzeker of de afvalverzamelplaats en de trafo inpandig kunnen 

worden gesitueerd. De commissie had gehoopt op meer verblijfskwaliteit, maar heeft tegelijk haar twijfels over het 

verkrijgen van een aangenaam verblijfsklimaat vanwege de windhinder problematiek. Om die reden legt de 

commissie dat aspect naast zich neer, maar verwacht zij de uiterste inspanning om de afvalverzamelplaats en de 

trafo van het perceel te krijgen. Daarnaast is het voor het stedelijk weefsel essentieel dat het doorzicht vanaf de 

Schieweg naar het gebied achter de Mobility hub optimaal wordt. 

 

Omdat vanuit het stedenbouwkundig toekomstperspectief de onderdoorgang een nog belangrijker route wordt voor 

langzaam verkeer, zou deze in de breedte van voldoende formaat moeten zijn. Volgens de commissie zou de 

positie van de luifel hier gunstig aan kunnen bijdragen door deze richting Starbucks op te schuiven. Hierdoor komt 

de luifel verder af te liggen van de doorsteek voor langzaam verkeer en ontstaat er tevens een logische connectie 

met de Starbucks koffiecorner als wachtstation voor het elektrisch laden van vervoerstuigen. 

 

De commissie begrijpt dat de corporate identity van Shell een belangrijk aspect is voor het materiaalgebruik van de 

luifel. Door de meer ingetogen vormgeving van de luifel kan zij zich vinden in het voorstel. Zij vindt het echter nog 

altijd jammer dat er vier onbeduidende kolommen onder staan. Zij vraagt richting de verdere uitwerking om 

nogmaals te kijken of deze echt nodig zijn of dat wellicht met het verschuiven van de luifel de bestaande kolommen 

in de onderdoorgang de luifel kunnen dragen.  

 

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 antwoord te worden gegeven op de opmerkingen en sprake te zijn van een 

zorgvuldige detaillering.  
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