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Katendrecht
Het ECC (European Chinese Center) ligt in het Polsgebied op Katendrecht. Op 
het schiereiland Katendrecht is een enorme transformatie gaande. Van een oud 
havengebied met woonkern transformeert Katendrecht tot een dynamische stads-
wijk. Het aantal woningen wordt vergroot van 1700 naar ongeveer 3600 woningen. 
Het Polsgebied (de Pols) vormt de entree van Katendrecht en heeft daarom een 
bijzondere functie. Bijzondere programma's zoals het ECC, vinden er hun plek.

Proces
Het ECC is het eerste grote project in het Polsgebied op Katendrecht. Andere 
lopende projecten op Katendrecht zijn bijvoorbeeld het Laan- en Parkkwartier. Voor 
het ECC zijn door Joke Vos architecten stedenbouwkundige randvoorwaarden 
opgesteld.

Koepelnota Welstand
In de Woningwet 2003 is vastgelegd dat welstandstoetsing alleen kan plaatsvinden 
indien de (deel)raad welstandscriteria heeft vastgesteld. Voor indiening van een 
bouwaanvraag moet duidelijk zijn welke eisen aan een bouwplan gesteld worden 
op het gebied van architectuur. Hiertoe is de Koepelnota Welstand opgesteld. 
Deze Koepelnota vormt het kader voor welstandstoetsing in de bestaande stad. De 
Koepelnota Welstand is 29 april 2004 vastgesteld door de Raad van de gemeente 
Rotterdam. 

Ontwikkelingsgebieden
Voor sommige gebieden is de verandering van de gebouwde omgeving dermate 
ingrijpend, dat de gebiedstypen uit de Koepelnota geen uitgangspunt kunnen zijn 
voor toetsing op de relatie met de omgeving. Voor dergelijke ontwikkelingsgebieden 
zijn in de Koepelnota Welstand geen welstandscriteria opgenomen. Het is dan ook 
noodzakelijk een aanvullend kader op te stellen, waarbinnen welstandstoetsing kan 
worden uitgeoefend, ofwel een welstandsparagraaf. In de uitwerkingsfase, waarin 
de feitelijke bouwplanontwikkeling plaatsvindt, toetst de Commissie voor Welstand 
en Monumenten op basis van een vastgestelde welstandsparagraaf. De welstands-
paragraaf wordt daarmee een structureel onderdeel van de stedenbouwkundige 
planvorming.  

Welstandsparagraaf
Een welstandsparagraaf is een bestuurlijk goedgekeurd document waarin de 
welstandscriteria zijn opgenomen voor een ontwikkelingsgebied. De welstands-
paragraaf moet worden vastgesteld door de deelraad, nadat het wettelijk voorge-
schreven inspraaktraject is doorlopen. De welstandsparagraaf is een aanvulling 
op de Koepelnota. Uit de Koepelnota blijven het algemeen deel, de algemene 
criteria, de loketcriteria en de adviesprocedure via de Commissie van Welstand en 
Monumenten van kracht.

Beleidsdocumenten Katendrecht
In het Masterplan Buitenruimte Katendrecht, vastgesteld in juni 2002, worden de 
ruimtelijke hoofdstructuur en de inrichting op hoofdlijnen van de buitenruimte voor 
geheel Katendrecht beschreven. Daarnaast is een (concept) stedenbouwkundig 
plan voor de Pols gemaakt, alsmede een beeldkwaliteitsplan.

Voor de Pols is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, het is echter nog niet vige-
rend. Het Bestemmingsplan Katendrecht Pols is vastgesteld in 2003, (deels) goed-
gekeurd in juli 2004 en (deels) verworpen door de Hoge Raad in 2005. Momenteel 
ligt het proces stil.
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    de vier stroken bebouwing in de Pols.



Het gebied en de omgeving
De bewogen geschiedenis van Katendrecht is onlosmakelijk verbonden met de 
haven. De havenarbeiders en havenbedrijven, de chinezen, het uitgaansleven en 
de prostitutie hebben Katendrecht over de gehele wereld bekendheid gegeven. 
Katendrecht is onderdeel van het gebied ten noorden van de Putselaan dat letter-
lijk de Kop van Rotterdam Zuid is. Er zijn hier drie nieuwe identiteiten aan het 
ontstaan: 

-Kop van Zuid - Zeehavenstad
Gelegen in de rivier en de grote oude Zeehavenbekkens Maashaven en Rijnhaven. 
Het gaat hier om de Wilhelminapier, Katendrecht, en de stadsas (Hillelaan).
-Kop van Zuid - Binnenhavenstad 
Dit omhelst het gebied gelegen rondom de oude binnenhavens Spoorweghaven, 
Binnenhaven, Entrepothaven, Nassauhaven en Persoonshaven. 
Het gaat hier om: Landtong, Zuidkade, Stadstuinen, Entrepot en Feijenoord.
-Kop van Zuid - Parkstad
Het gebied dat ontstaat door de koppeling van het nieuwe park van Parkstad met 
de parken van de Afrikaanderwijk en Feijenoord.

Karakter
De geschiedenis van Katendrecht begint als dorpje aan de overkant van Rotterdam. 
Het Buizenpark en de historische veerroute zijn daar nog restanten van. In de 19e 
eeuw wordt het de buitenplaats van welgestelde Rotterdammers. Het schiereiland 
zoals we het nu kennen is gevormd met de aanleg van de Rijnhaven (1894) en 
de Maashaven (1911). Langs de havens worden kades aangelegd waaraan zich 
havenbedrijven vestigden met hun pakhuizen, kranen, industrie en spooremplace-
menten. Het oude dorp wordt omgevormd tot een arbeiderswijk. De arbeiderswijk 
ligt in het hart van het schiereiland als overgebleven gebied ingeklemd tussen 
spoorlijnen en ontsluitingswegen. 

Vanuit de Pols ontsprongen de ontsluitingswegen als lange licht krommende vingers. 
Elke vinger eindigde bij een havenbekken. De kades waren voor de havenbedrij-
vigheid en -bebouwing. De ontsluitingswegen en spoorlijnen lagen daarachter. Zo 
ontstonden er parallel aan de wegen lange stroken bedrijvigheid rondom de histo-
rische kern. De zuidzijde bestond uit een dubbele strook bedrijvigheid. Één strook 
bedrijven lag direct langs de kade. Parallel daarachter lag een wigvormige strook 
die uitmondde in het 3e Katendrechtse hoofd. Aan de noordzijde ligt een dubbele 
strook  bedrijvigheid in het Polsgebied  met een ontsluitingsweg ertussen (de Rijn-

haven ZZ). Ter hoogte van de “knik” in de kade gaat de dubbele strook over in een 
enkele strook. De Codrico Silo markeert deze plek. Het Polsgebied bestaat uit vier 
parallelle stroken van bedrijven. 

Het karakter van Katendrecht wordt bepaald door enerzijds het refereren aan de 
historie en anderzijds door de eigentijdse uitstraling van de nieuwe bebouwing. De 
historie van de oude zeehaven wordt op verschillende manieren in het plan voor 
de Pols verankerd. De 4 evenwijdige stroken bebouwing blijven gehandhaafd. De 
bestaande monumentale bebouwing (zie pag. 9) wordt behouden, en vormt een 
maatgevend uitgangspunt voor de maat en schaal van de nieuwe bebouwing. De 
Brede Hilledijk blijft gehandhaafd als belangrijke ontsluitingsweg voor Katendrecht. 

De bebouwingstypologie van de nieuwe ontwikkelingen in de stroken verwijst naar 
de voormalige zeehaven. Er worden twee typologische concepten gehanteerd: 
stadsblokken en havengebouwen. De stadsblokken zijn vooral te vinden in de 
zuidelijke strook langs de Maashaven (Park- en Laankwartier). In de Pols en in 
de strook langs de Rijnhaven staan hoofdzakelijk gebouwen die door opbouw en 
massa aan havengebouwen refereren, maar een eigentijdse uitstraling hebben.
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massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds



Welstandsparagraaf eCC katendreCht�

bijzondere bebouwing (donker gekleurd)

1.

2.

3.

ECC



Karakteristieke bebouwing omgeving
In de omgeving van het ECC staan een aantal karakteristieke gebouwen. Op het 
terrein van het ECC zelf staat het pakhuis Santos (1). Dit gebouw is een rijksmonu-
ment en zal in de nieuwbouw plannen opgenomen worden en een nieuwe bestem-
ming krijgen. Het oorspronkelijk ontwerp is van de architecten J.P. Stok Wzn. en 
J.J. Kanters, in opdracht van de Blauwhoedenveem Rotterdam. Geruime tijd was 
het 24,5 meter hoge pakhuis het hoogste pakhuis van Rotterdam, met bovendien 
een zeer geavanceerde laad- en losinrichting. Het pakhuis werd gebruikt voor de 
opslag van Braziliaanse koffie.

Voor het zicht op Katendrecht vanaf de Rijnhaven zijn met name het complex van 
Codrico (2) en de Fenix-loodsen (3) beeldbepalend. De Fenix-loodsen zullen in de 
toekomst herontwikkeld worden. Beide loodsen zijn aangekocht door de gemeente. 
De oostelijke loods zal in 2009 vrij komen, de westelijke loods in 2012. Tussen de 
loodsen zal de brug aanlanden die de Wilhelminapier met Katendrecht verbindt. 
Het Codrico complex is door zijn schaal, omvang en architectuur een zeer bijzonder 
element op Katendrecht en in de stad. Op karakteristieke wijze zet het de toon van 
het gebied. Het complex is genomineerd als gemeentelijk monument. Het is nog 
steeds in bedrijf en zal dat ook blijven.

Welstandsparagraaf eCC katendreCht �

2. het industriële complex Codrico

1. Santos

3. Fenix loodsen



10 Welstandsparagraaf eCC katendreCht

     bebouwingsvoorstel Polsgebied: 
noordzijde - architectonische ensembles, zuidzijde - verzameling individuele gebouwen

Brede Hilledijk

Rijnhaven

Maashaven

C O D R I C O

S A N T O S



Uitgangspunten
De grote oude havenbekkens Maas- en Rijnhaven hebben aan de wieg gestaan van 
de groei van Rotterdam tot wereldhaven. Katendrecht ligt midden in deze haven-
bekkens en is daarmee nauw verbonden met de groei van de havenstad Rotterdam. 
De Pols van Katendrecht is de landstrook waar de Maashaven en Rijnhaven elkaar 
dicht naderen. De “voelbaarheid” van de voormalige zeehavens is daar dan ook 
het grootst. Deze “zeehavenbeleving” is uitgangspunt van het plan voor de trans-
formatie van het Polsgebied. Het Polsgebied is onderdeel van de Kop van Zuid. 
Het zal op een eigentijdse manier de sfeer en beleving oproepen van het wonen in 
een voormalige zeehaven: stevige (pak)huizen en silo’s in een robuuste omgeving 
naast het historische pakhuis Santos en het Codrico-complex. De nieuwbouw die 
er zal gaan verrijzen moet op een eigentijdse manier aan de sfeer en het gebruik 
van een zeehaven refereren. Deze niet alledaags gebouwen, in een niet alledaagse 
omgeving, met een niet alledaagse openbare ruimte vormen de kern van het plan.

De gebieden ten noorden van de Brede Hilledijk worden gedomineerd door het 
bestaande Codrico (Latenstein) complex. De oude silo en overige bebouwing van het 
complex vormen een wand met  monumentwaardige  gebouwen die zeer beeldbepa-
lend zijn. De opbouw van het ECC bestaat ook uit een wand langs de Rijnhaven met 
daarachter accenten. Hiermee wordt voort geborduurd op het beeld van het Codrico 
complex: de wand langs de Rijnhaven met daarachter de oprijzende betonnen silo.  
De wandgebouwen staan evenwijdig aan de Rijnhaven, de bebouwing erachter 
heeft een richting loodrecht op de kade. 

Ambities en visie ten aanzien van architectuur en beeldkwaliteit:
Om het onderscheid te versterken tussen het gebied ten noorden en ten zuiden 
van de Brede Hilledijk wordt op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen “noord” 
en “zuid”. De noordzijde van de Pols wordt gevormd door ensembles (wanden aan 
de kade en gebouwen die daar achter oprijzen). De zuidzijde van de Pols wordt 
gevormd door coulissen (achter elkaar schuivende individuele gebouwen).
Ook in de materialisering dient het onderscheid tussen noord en zuid terug te komen. 
De materialisatie is eigentijds. Voor de zuidzijde wordt een steen of steenachtig 
materiaal met een warme ondertoon voorgesteld, voor de  noordzijde (ECC) een  
transparant en industrieel uiterlijk. Door een transparant en industrieel beeld toe 
te passen, wordt samenhang met het Codrico-complex bereikt, terwijl dit complex 
toch als oud industrieel gebouw herkenbaar blijft. Materialen als cement, beton, 
glas en staal komen in aanmerking. 

Gebiedsoverschrijdende betekenis:
Het ECC vervult een belangrijke functie in de stad. Niet alleen roept het de oude 
sfeer van Chinatown op Katendrecht op, het is in het stadsbeeld prominent aan-
wezig. Niet alleen vanaf de Rijnhaven en de Wilhelminapier, maar juist ook vanaf 
de Posthumalaan en de Hillelaan is het zichtbaar. Het markeert de entree van 
Katendrecht. De zichtbaarheid van het ECC is dus groot. Aan de uitstraling naar 
de omgeving moet veel zorg besteed worden.
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transparant en industrieel uiterlijk van cement, beton, glas en staal.

Kleurtoon en materialisering Pols Noordzijde - ECC.

Kleurtoon en materialisering Pols Zuidzijde.

steen of steenachtig materiaal met een warme ondertoon.



ECC: 
De gebouwen in het ECC moeten een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van de openbare ruimte in het Polsgebied en geven een passend antwoord op de 
gewenste eigentijdse havenbeleving en op het gewenste verschil in typering tussen 
het ECC en de Pols zuidzijde. Voor het ECC wordt in dit hoofdstuk het welstands-
beleid (de criteria) verder uitgewerkt.

Stedenbouwkundige uitgangspunten ECC: 
- Langs de kade wordt één rooilijn gehanteerd, langs de Brede Hilledijk wordt de
  bestaande rooilijn gehanteerd.
- De gebouwen vormen een ensemble.
- De gebouwen zijn robuust en roepen op een eigentijdse manier de haven-
  beleving op.
- De bebouwing direct aan de Rijnhaven vormt een wand opgebouwd uit een
  basement met daarop over de gehele breedte een accent.
- De wand is maximaal 35 meter hoog.
- De achtergelegen bebouwing bestaat uit een basement met 1 of 2 accenten.
- Het basement is 18 meter hoog en het accent max. 30 meter hoog (totaal 48 m)
- Elk gebouw vormt een eenheid.
- Elk gebouw heeft een alzijdige uitstraling.
- Transparant en industrieel beeld in samenhang met het Codrico-complex.

hoofdstuk 4 WelstandsbeleId - CrIterIa
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     ensemble opgebouwd uit een wand (groen) 
en een basement met accent (geel).

     doorsnede van de pols; maximale bouwhoogte.      zichtlijn van Rijnhaven naar Maashaven
(bestaande bebouwing is grijs)

Rijnhaven Maashaven

accenten en wand: wonen (kantoren)

basement: collectieve voorzieningen, 
appartementen, stadswoningen, kantoren

plint: voorzieningen, werkruimtes, 
entrees, stadswoningen, expeditie

stedelijk weefsel:
intieme straatjes en weidse buitenrand

opbouw en programmatische invulling van de Pols.
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Welstandsbeleid - Criteria

ECC:
Relatie met de omgeving:
- Het ECC is een ensemble van gebouwen.
- De verschillende gebouwen dienen voldoende verwant te zijn voor wat
  betreft compositie, verhoudingen, gevelstructuur, materiaal- en kleurge-
 bruik om architectonisch een samenhangend ensemble te vormen.
- In aansluiting op bedrijfsgebouwen als Latenstein/Codrico, overgebleven
  havengebouwen en nieuwbouw als InHolland en SVB bank wordt de
  Rijnhaven begrensd door wandgebouwen. 
- Achter de wand staan verticale ‘accenten’.
-  De plots van de verschillende fasen volgen de lijnen van de oorspronke-
 lijke bebouwing. De begrenzingen zijn orthogonaal met een afschuining  
 aan de kant van de Hillelaan.
-  De plots worden over de onderste lagen volledig bebouwd. Ze begrenzen
 met de bebouwing de openbare ruimte.
-  De straten binnen het plangebied vormen een nieuw stedelijk interieur
  met het Santosplein als centrum.
-  Het Santosgebouw heeft tussen de beide wandgebouwen langs de kade 
 vrij zicht op de Rijnhaven.
-  De opbouw van twee stroken dient te worden gehandhaafd. De Rijn-  
 haven ZZ loopt als route van de Hillelaan tot de bestaande graansilo   
 (Codrico). 
-  De route tot het Santosplein als passage in de bebouwing opnemen.
-  Kade langs de Rijnhaven dient openbaar toegankelijk te zijn, wat in de   
 inrichting van het deel van de kade naast het ECC tot uitdrukking komt.
-  Ten westen van het plangebied loopt een vrije zichtlijn over de hele Pols.
  Deze verbindt de Rijnhaven met de Maashaven. 

Gebouwen op zichzelf:
- Massa refereert aan havengebouwen, de uitstraling is eigentijds.
-  De bebouwing op de verschillende plots bestaat uit een ‘basement’ met 
 één of twee verticale ‘accenten’.
-  De accenten staan in de langs- of de dwarsrichting op het basement.
-  Bij de wandgebouwen bestaat het accent uit een schijf over de volle 
 lengte van het basement zonder esthetische scheiding tussen onderbouw 
 en bovenbouw. 

     het gebouw is een eenheid waarin het basement 
herkenbaar is.

     aan de Rijnhaven vormt het gebouw een wand
met eventuele uithollingen.



-  Basement en accent(en) vormen een eenheid. De accenten worden 
 daarom aan minstens twee zijden in het vlak van de gevel van het 
 basement geplaatst.  
-  De gevel wordt gekenmerkt door een plastiek van grote lijnen en vlakken  
 die de maat van de individuele bouwstenen overstijgen. 
-  Uithollingen en fors teruggelegde gevelvlakken kunnen voorkomen, mits  
 niet op de begane grond en mits het gebouw één geheel blijft.
-  De gebouwen tonen zich robuust langs de buitenranden van het plan-  
 gebied en refereren daar aan de oude havenbebouwing.
-  Binnen het plangebied zijn de gevels kleinschaliger, in elk geval over de   
 onderste lagen. Hier ontstaat het nieuwe stedelijke interieur van het ECC.
-  De gevel staat op de grond.
-  Balkons worden in het gevelvlak opgenomen of vormen een nieuw vlak.
-  Aan de Brede Hilledijk kunnen uitkragingen voorkomen (max. 2 meter).
-  De gebouwen zijn aan alle zijden evenwaardig. Gevels langs het open-
 baar gebied dienen als uitgesproken voorgevel te worden ontworpen.
-  De daken van de basementen zijn onderdeel van het tweede maaiveld.   
 Ze kunnen worden ingericht met groene daktuinen.

-  De plinten maken deel uit van het basement. Ze kunnen meerdere ver-  
 diepingen beslaan. De begane grond is minimaal 4,5 meter hoog.
-  In voetgangersgebieden geen blinde gevels ter plaatse van de plint.
-  De overgang van het gebouw naar de openbare ruimte gaat gepaard    
 met een zorgvuldige bewerking.
-  De invulling van de plint bestaat uit openbare en/of collectieve functies.
 De functies in het binnengebied zijn kleinschaliger dan langs de randen.
 -  Collectieve entrees naar hoger gelegen woningen en voorzieningen 
 dienen open en duidelijk aanwezig te zijn.
-  Bij de toegangen naar parkeergarages moet rekening gehouden worden 
 met opstellengte. De gevels langs deze zone dienen dicht, maar niet   
 gesloten te zijn.
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    het gebouw is één volume; wand eventueel met uithollingen

    eigentijdse gebouwen die door 
volume refereren aan de haven.

    gebouw aan alle zijden evenwaardig.
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Detaillering, materiaal en kleurgebruik:
-  De gevels langs de buitenranden moeten de uitstraling krijgen van een   
 stoer ‘havengebouw’, dat zich onderscheidt van een standaard woon- en/
 of kantoorgebouw.
-  De gevels zijn robuust en hebben een constructief en industrieel karakter.
-  De entrees in de gevel hebben een forse maat.
-  Als materialen komen beton, staal en glas in aanmerking. 
-  De kleuren zijn licht (van grijs tot blauw) en rustig. Materialen en kleuren  
 sluiten aan bij de bestaande bedrijfsgebouwen zoals Codrico.
-  De gebruikte materialen en kleuren in het binnengebied zijn expressiever  
 en geven uitdrukking aan het bijzondere programma van het ECC.
-  De afmetingen van de gevelopeningen en de verhoudingen open/dicht   
 wijken af van standaard woningbouwgevels, doordat er meer of juist 
 minder openheid wordt gemaakt.
-  Aandacht detaillering kozijnen; specifieke vormgeving kozijnen om plas-
 ticiteit gevel te bewerken en te versterken.
-  Materialisatie en detaillering zodanig toepassen dat veroudering en weer-
 type 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.

 

    buitenruimte opgenomen in het gevelvlak.

    de gevel heeft een constructief en industrieel karakter. 

 

Reclame
Voor reclame in de buitenruimte is het gemeentelijk reclamebeleid van toepassing, 
zoals opgenomen in de Koepelnota Welstand Rotterdam en in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Om de bijzonderheid van de plek en het programma te 
benadrukken zijn specifieke criteria voor reclame voor dit ontwikkelingsgebied 
gemaakt. Deze specifieke criteria treden in de plaats van de criteria uit het hoofd-
stuk reclame uit de Koepelnota. 

Door de reclame-uitingen kan de identiteit van het gebouw en het gebied worden 
versterkt. Deze criteria zijn in een afwijkende kleur aangegeven in de tabel op de 
volgende pagina's voor de loketcriteria en de tekst voor de overige gevelreclames 
en reclames op eigen erf.  De reclame-uitingen zijn afgestemd op de maat en schaal 
van de verschillende openbare ruimten die het gebied begrenzen. Aan de buiten-
zijde is de reclame terug-houdend en meer in het vlak van de gevel gelegen, aan de 
binnenzijde belandt de bezoeker in een bonte omgeving lijkend op een exotische 
winkelstraat.

Om te voorkomen dat het robuuste karakter van de bebouwing en de havenbeleving 
van het gebied niet wordt overschreeuwd, worden voor de verschillende geveldelen 
van het ECC specifieke eisen aan de uitingen van reclame gesteld. Er wordt hierbij 
een onderscheid gemaakt tussen de kop (Hillelaan), de Brede Hilledijk, de kade en 
het binnengebied.
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van de verschillende openbare ruimten die het gebied begrenzen. Aan de buiten-
zijde is de reclame terug-houdend en meer in het vlak van de gevel gelegen, aan de 
binnenzijde belandt de bezoeker in een bonte omgeving lijkend op een exotische 
winkelstraat.

Om te voorkomen dat het robuuste karakter van de bebouwing en de havenbeleving 
van het gebied niet wordt overschreeuwd, worden voor de verschillende geveldelen 
van het ECC specifieke eisen aan de uitingen van reclame gesteld. Er wordt hierbij 
een onderscheid gemaakt tussen de kop (Hillelaan), de Brede Hilledijk, de kade en 
het binnengebied.

reclame-uitingen in het binnengebied mogen tussen de gebouwen 
opgehangen zijn.

 reclame-uitingen (letters) op het gebouw langs de Rijnhaven toegestaan.

 verrommeling van de gevel door wildgroei aan reclame voorkomen.
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Veelvoorkomende gevelreclames en reclames op eigen erf in de reclamezones
Bouwvergunning Loketcriteria 1

nee2 ja Aantal
per
vestiging

plaatsing: maatvoering: vormgeving: aanvullende eisen

in een
etalagepui of
kader4:

breedte: ≤ puibreedte
hoogte: ≤ 0,5 m
dikte: niet voorbij het kozijn of de

kaderrand

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

tegen een
gevelband

breedte: ≤ puibreedte
hoogte: ≤ gevelband
dikte: ≤ 0,15 m

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

tegen een
gevelvlak

breedte: ≤ 12 m
hoogte: ≤ 0,6 m
dikte: ≤ 0,25 m
max: 2

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

algemeen:
alleen reclame voor eigen bedrijf

In het ontwerp wordt rekening
gehouden met reclame, b.v. door
het toepassen van gereserveerde
vlakken of uitsparingen.

NB: lichtbakken niet toegestaan.

bovenop een
luifel

breedte: 2/3 v/h pand
hoogte: ≤ 0,4 m
dikte: ≤ 0,15 m

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

zie algemeen
Verzorgd uiterlijk in
overeenstemming met zichtlijnen
vanuit de woningen

Handels- en
naamgevingsreclame

reclame-uiting plat
tegen de gevel of op de
luifel

≤ 2 m2

Opm:
categorie
“geen
bouw-
vergunning”
is maximaal
opgerekt
binnen de
beperkte
mogelijkhe-
den van de
Woningwet.

lichte vergunning
2 ≤ 3 m23

1

tegen een
luifelrand

breedte: ≤ 2/3 van het pand
hoogte: ≤ luifelrandhoogte
dikte: ≤ 0,15 m

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

zie algemeen

reclame-uiting haaks
op de gevel ≤ 0,65 m2

lichte vergunning
> 0,65 m²

1 tegen een
gevelvlak

breedte ≤ 1,5 m
hoogte ≤ 4,0 m
dikte: ≤ 0,15 m

max. 2m²

lichtbak of banner zie algemeen
bovenzijde ≤ 1e verdiepingvloer
afstand tot gevel ≤ 0,1 m
hoogte boven de straat ≥ 3,0m
Afstand tot naburig pand en/of
perceelgrens ≥ 0,5 m

reclame-uiting onder de
luifel ≤ 0,15 m2

lichte vergunning
> 0,15 m²

2 onder een luifel breedte: ≤ 1,0 m
hoogte: ≤ 0,2 m
dikte: ≤ 0,15 m

altijd losse letters of
symbolen m.u.v. logo

max. 2m²

zie algemeen
hoogte boven de straat ≥ 3,0m
Afstand tot naburig pand en/of
perceelgrens ≥ 0,5 m
In de gevel zijn zones
geïntegreerd voor bevestiging van
reclames

Naamborden van
ondernemers met
vrije beroepen

≤ 1 m2 nvt 1 tegen de gevel,
bij de voordeur

hoogte ≤ 1,5 m (mits opp. ≤ 1 m2)
breedte ≤ 1,5 m (mits opp. ≤ 1 m2)
dikte ≤ 0,05 m

vlakke plaat zie algemeen

1 indien wordt afgeweken van één of meerdere randvoorwaarden is altijd een lichte vergunning nodig
2 Mits tevens binnen de loketcriteria die gelden voor licht-vergunningplichtige bouwwerken
3 Indien de oppervlakte >3 m2 kan ook worden volstaan met een aanvraag voor een lichte vergunning, maar zal deze wel apart voor advies worden voorgelegd aan de cie W+M. Toetsing vindt

dan plaats op basis van de algemene criteria.
4  Hierbij word gedacht aan specifiek daarvoor aanwezige verdiepte gevelelementen
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Hangende vitrines ≤ 1,0 m2 lichte vergunning
1,0 m² ≤ 2,0 m²

1 tegen gevel of
voordeur

dikte ≤ 0,05 m een lichtbak of vitrine met
transparant voorvlak

Bouwvergunning Loketcriteria 5

nee6 ja aantal plaatsing: maatvoering: vormgeving: aanvullende eisen
Vlaggenstok + vlag met
naamaanduiding
aan gevel

Lengte
vlaggen
stok/mast:
≤ 1,5 m

lichte
bouwvergunning
> 1,5 m²

Max. 1
vlag

per 4m
gevel
wand

≤ 1m uit gevel

Lengte mast/stok ≤ 2,5 m
Uniform van uitvoering
Alleen op bedrijfsgevel, dus nooit
op de gevel van een eventuele
woning boven het bedrijf of winkel

Afstand tot naburig pand en/of
perceelgrens ≥ 0,5 m

Banier aan de gevel Lengte
mast voor
banier:
≤ 1,5 m

lichte
bouwvergunning
> 1,5 m²

Max. 2
per

vesti-
ging

≤ 1m uit gevel Hoogte banier: ≤ 4,0 m
Breedte banier: ≤ 0,6 m

Uniform van uitvoering
Alleen op bedrijfsgevel, dus nooit
op de gevel van een eventuele
woning boven het bedrijf of winkel

Afstand tot naburig pand en/of
perceelgrens ≥ 0,5 m

Het ≤ teken betekent ‘kleiner dan of gelijk aan’ Het > teken betekent ‘groter dan’

5 indien wordt afgeweken van één of meerdere randvoorwaarden is altijd een lichte vergunning
6 Mits tevens binnen de loketcriteria die gelden voor licht-vergunningplichtige bouwwerken
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Overige gevelreclames en reclames op eigen erf

Voor een aantal reclameobjecten van wat grotere omvang konden geen loketcri-
teria worden opgesteld, in die zin dat een ambtenaar bij wijze van spreken aan het 
loket kan vaststellen of voldaan is aan de van toepassing zijn criteria. Wel is een 
aantal specifieke criteria voor deze reclames opgesteld. Toetsing vindt plaats aan 
de hand van deze specifieke én van de algemene criteria.

Blow-ups en megareclames tegen de gevel
reguliere bouwvergunning

- 1 per gebouw, alleen in reclamegebieden.
- Alleen op kop- of eindgevels van gebouwen, die homogeen van
        uiterlijk zijn.
- Maatvoering:  niet groter dan één gevelvlak.   
- Vormgeving:  materiaal en kleur afgestemd op het gebouw (ook bij 
 afwezigheid van reclamedoek).
- Algemeen: leveren in constructie en beeld een bijdrage aan het stads-  
 beeld en passen binnen de architectuur van het gebouw.
- Mag gebouwen en andere reclames niet domineren.

LCD-schermen en plasmaschermen tegen de gevel
reguliere bouwvergunning

- 1 per gebouw, alleen in reclamegebieden.
- Maken onderdeel uit van gevelcompositie, passen in de architectuur.
- schermen mogen niet boven de  dakrand uitsteken.
- Maatvoering: acceptabele richtmaat is hoogte max. 2,2 m en breedte 
 max. 3,2 m (vergelijk formaat groot billboard).
- Vormgeving:  materiaal en kleur afgestemd op het gebouw (ook bij 
 afwezigheid van het reclamedoek).
- Algemeen: leveren in constructie en beeld een bijdrage aan het 
 stadsbeeld.
- Niet toegestaan op monumenten of in beschermde stadsgezichten. 
- Geen overmatige lichthinder veroorzaken.
- Niet hinderlijk voor het verkeer.

Reclame-uitingen bovenop een gebouw gerelateerd aan het gebruik van het 
gebouw 
lichte of reguliere bouwvergunning (afhankelijk van afmetingen en evt. constructie)

- 1 per gebouw.
- Maatvoering afgestemd op het gebouw.  
- Moet een eigen esthetische kwaliteit hebben die uitgaat boven het product  
 of de dienst.
- Algemeen: in constructie en beeld een bijdrage aan het stadsbeeld.
- Alleen toegestaan op de wandgebouwen aan de Rijnhaven.
	 breedte:		 ≤	20	m		
	 hoogte:		 ≤			5		m
	 dikte:	 	 ≤	0,5	m
 max:             1 per wandgebouw
 vormgeving: alleen losse letters / symbolen of logo

Reclame-uitingen tegen de gevel die niet gerelateerd zijn aan het gebruik van 
het pand 
lichte / reguliere bouwvergunning (afhankelijk van afmetingen en evt. constructie)

- Niet toegestaan. 

Vrijstaande reclameobjecten op eigen grond 
reguliere bouwvergunning

- Niet toegestaan.  

Nieuwe en niet benoemde reclamevormen

Nieuwe en niet benoemde reclamevormen zullen per geval worden beoordeeld 
worden op basis van de algemene criteria.


