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VERSLAG 

 
VERGADERING 

WOENSDAG 15 APRIL 2020 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is een extra vergadering van de Commissie voor 

Welstand en Monumenten op 15 april 2020 via een video-conferentie gehouden. Dit om de voortgang van lopende 

aanvragen omgevingsvergunning en de vooroverleggen over bouwinitiatieven, niet te belemmeren. De 

planindieners en de betrokken ontwerpers zijn hierover vooraf geïnformeerd, de agenda van de vergadering van de 

commissie is vooraf volgens de geldende procedures gepubliceerd. 

 

 

AANWEZIG: Michel (voorzitter), Eilander, Van Oort (gedeeltelijk), Roos, Ruitenbeek 

 

 

 

5 PLANNEN (OPENBAAR) 13:40 

 

5.1  Rochussenstraat 125, Centrum (3e commissie bespreking) (10 min) 13:40 

 Omschrijving:  Wijziging bouwplan Nieuw Hoboken 

 Ontwerp:   V8 architects 

 Dossier:   Verleende omgevingsvergunning OMV.18.05.00578 

 

 

5.2  Overschieseweg 104, Spaanse Polder (1e commissie bespreking) (15 min) 14:00 

 Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw bedrijfsloods 

 Ontwerp:   De Roon Architecten B.V. 

 Dossier:   OLO 4033381 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (4e commissie bespreking) (15 min) 14:15 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp: Olaf Gipser Architects B.V. 

Dossier:   OLO 4386191 (conceptaanvraag) 
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5.1  Rochussenstraat 125, Centrum (3e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Wijziging bouwplan Nieuw Hoboken 

Ontwerp:  V8 architects 

Dossier:  Verleende omgevingsvergunning OMV.18.05.00578 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling en de interne bespreking van het plan terug uit de 

commissie, en presenteert het voorstel. 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag voor de wijziging op de 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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aantal wijzigingen op het vergunde plan voor Nieuw Hoboken. Aan de voorgevel komt 

de tweede entree te vervallen en wordt een directe toegang naar de fietsenkelder gecreëerd. De postkasten komen 

aan de wanden in het tussenportaal in plaats van in de glazen voorgevel. Hierdoor komt er meer doorzicht en meer 

daglichttoetreding. Aan de gevel aan de Saftlevenstraat wordt het hekwerk op de negende verdieping onderbroken 

doordat hier onvoldoende diepte voor een balkon aanwezig is. Op de begane grond wordt het hekwerk voor de 

doorgang naar het binnenterrein aangepast. 

 

Om een goede inrichting van het binnenterrein mogelijk te maken is er gekozen om de binnengevels niet meer met 

een hoogwerker te bewassen maar op hogere verdiepingen de ramen vanuit de woning bewasbaar te maken. Dit 

betekent dat een deel van de ramen is vervangen door naar binnen draaiende ramen. Daarnaast komt er één raam 

te vervallen. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Planmatige stedelijke uitbreidingen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- 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 heeft een afgewogen 

verhouding open - gesloten. 

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

omringende blokken.  

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

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

- 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. 

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

en maken deel uit van het gevelontwerp. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit. 

- 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). 

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

deel van een reeks van belang. 

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

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

 

Reactie van de commissie op de aanpassingen op het vergunde plan, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de wijzigingen op het bouwplan passend zijn binnen de criteria. Zij geeft echter wel 

aan dat er in het vooroverleg van het bouwplan op het binnenterrein opmerkingen zijn gemaakt over de doorgang 

onder het gebouw. Zij vraagt daarom om het hekwerk voor deze doorgang in de aanvraag omgevingsvergunning 

van het bouwplan op het binnenterrein mee te nemen, en deze wijziging op het plan uit deze aanvraag te halen. 

 

Conclusie 

Besproken is om de bovenstaande wijziging op het plan uit de wijziging aanvraag omgevingsvergunning te laten. 

Er is geconstateerd dat de overige wijzigingen op het vergunde plan niet strijdig zijn met de criteria. Het advies aan 

het bestuur is daarom positief.  
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5.2  Overschieseweg 104, Spaanse Polder (1e commissie bespreking) 

  

Omschrijving:  Sloop en nieuwbouw bedrijfsloods 

Ontwerp:  De Roon Architecten B.V. 

Dossier:  OLO 4033381 (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 nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw op een kavel langs de 

Schiedamse Schie. Het gebouw bestaat uit een hoekig volume met een afgeronde gevel aan de voorzijde, die de 

bocht van de Overschieseweg en de Schiedamse Schie volgt. Aan de zijde van het water wordt een smalle 

watergang met een rij bomen voorgesteld, met daarachter het parkeren. Het overige parkeren en het zwaardere 

vrachtverkeer wordt aan de achterzijde van het gebouw opgelost. 

 

De kantoren in het gebouw worden aan de voorzijde geplaatst, en worden zichtbaar in de gevel door glazen puien 

met een verticale verdeling en een witte luifel boven de pui. De dichte geveldelen worden voorgesteld in een zwart 

betonnen plint met donker plaatmateriaal erboven. Daarnaast krijgt de gevel een witte band met erboven reclame-

uitingen in doosletters. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen én Bedrijven- en haventerreinen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

 
 

Relevante algemene criteria (gehele bouwplan) 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materialen en detaillering 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. 

 

Relevante gebiedscriteria Historische linten en kernen (voorzijde van het bouwplan) 

Ruimtelijke inpassing 

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

tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten karakter).   

- In linten blijven toegangsbruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van de 

waterloop zichtbaar blijft.  

Verschijningsvorm 

- Als zodanig herkenbare seriematige bouw is ongewenst.   

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

karakter van het lint of de kern.  

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- 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. 

 

Relevante gebiedscriteria Haven- en bedrijventerreinen (achterzijde van het bouwplan) 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige en heldere hoofdvorm.  

Materiaal, kleur en detaillering 

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

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

uitgebreid worden met aardtinten. 

- Kleuraccenten zijn toegestaan, bijvoorbeeld een lijn over een vlak of een constructieve aanduiding van een 

volume. 

Reclame 

- Bij gebouwen met meerdere gebruikers wordt een reclameplan verlangd. 

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

architectuur van het object. 

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

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

 

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

De commissie geeft aan dat het plan zich op een locatie met twee verschillende gebiedstypen van het 

welstandsbeleid bevindt. Aan de voorzijde vragen de gebiedscriteria om kleinschalige en afwisselende bebouwing, 

aan de achterzijde juist om een eenduidig volume, passend bij een bedrijventerrein. De stedenbouwkundige opzet 

van het plan aan de voorzijde is niet passend bij de ruimtelijke structuur van het historische lint en de groene route 

langs de Overschieseweg. 

 

De watergang die wordt gecreëerd aan de voorzijde van het gebouw is te smal, en de wijze waarop de bomen 

direct aan het water zijn ingetekend is onrealistisch. De commissie vraagt de architect om het gebouw verder naar 
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achteren te plaatsen om een groene voorzone te kunnen creëren die aansluiting vindt bij de groene structuur langs 

de Overschieseweg. 

 

Daarnaast kan de commissie niet instemmen met de kromme gevelwand aan de voorzijde van het gebouw. Door 

de lange wand oogt het gebouw te monumentaal en concurreert de gevelwand te veel met de landschappelijke 

kromming van het historische lint en de waterstructuur. Gevraagd wordt om de voorzijde van het gebouw meer op 

te delen, bijvoorbeeld door het bouwvolume te laten verstaffelen volgens de oude kavelstructuur. Tevens zal 

hierdoor de constructieve opzet, de uitbreidbaarheid en de bouw in verschillende fases logischer worden. 

 

De commissie geeft ten slotte aan dat de gevelopzet, materialisering en de reclame-uitingen zullen worden 

beoordeeld wanneer er een overtuigende ruimtelijke opzet langs het historische lint is voorgelegd. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. 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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5.3  Aelbrechtskolk 11-17 / Schans 8, Delfshaven (4e commissie bespreking) 

 

Omschrijving:  Sloop bestaande bebouwing en nieuwbouw appartementen 

Ontwerp:  Olaf Gipser Architects B.V. 

Dossier:  OLO 4386191 (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 en verder uitgewerkt plan, in vervolg op het welstandsoverleg van 30 

oktober 2019. In de nadere uitwerking van het plan zijn een aantal aspecten van het ontwerp aangepast: 

 

Aan de Schanszijde is de kap aan de voorzijde weggelaten, en wordt de gevel over de volle vijf lagen 

doorgetrokken met een afschuining aan de zijkant. In de kap aan de zijgevel worden twee optie getoond, met een 

verschillende opzet voor buitenruimtes, dakvensters en zonnepanelen. De gevelopeningen krijgen verschillende 

afmetingen en neggematen, zodat er een plint, middendeel en gevelbeëindiging ontstaat. Het trappenhuis is naar 

achteren geplaatst en daarmee niet meer zichtbaar in de voorgevel.  

 

Aan de zijde van de Aelbrechtskolk is de pui van het kleine pand aangepast, en afwijkend vormgegeven van het 

nieuwbouwdeel. Op het historische pand is een terugliggende opbouw toegevoegd, die in volumeopbouw en 

materialisering overgaat in het nieuwbouwdeel. Op het zijdakvlak worden zonnepanelen voorgesteld. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

- Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van Historisch 

Delfshaven.  

- 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. 

- Het individuele pand is de architectonische eenheid en voegt zich naar de reeks als geheel; als zodanig 

herkenbare seriematige bouw is ongewenst. 

- 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.  

- Elk pand heeft een eigen karakteristieke gevelbeëindiging. 

- De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving. 

- Bouwinitiatieven voegen zich in de vlakke gevel van de bestaande bebouwing. 

- Per pand overheerst de verticale ritmering, met per gevel horizontale rijen relatief grote staande ramen.  

- 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.  

- Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk conform het 

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing. 

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

gelijkwaardig daaraan (vervanging van kozijnen, ornamenten, schilder en pleisterwerk e.d. conform het 

origineel).  

- 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). 

- Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in de gevel’ worden. 

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

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

 

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

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de opmerkingen uit het vorige verslag overtuigend zijn opgepakt. Het volume aan de 

Schanszijde is passend binnen het straatbeeld, met een verfijnde gevelopbouw met verschillende kozijn- en 

neggematen om een driedeling te creëren. De opbouw op het historische pand ligt voldoende terug, en de pui in de 

plint kent een overtuigendere verschijningsvorm nu deze afwijkt van de aangrenzende pui.  

 

Voor de verdere uitwerking van het voorstel geeft de commissie de volgende opmerkingen en aandachtspunten 

mee: 

- De opbouw op het historische pand gaat in volume over in het nieuw te bouwen blok. Gevraagd wordt om 

deze meer los te houden als zelfstandig dakvolume. 

- De aansluiting tussen de voorgevel en de zijdakvlakken in zink zou bij beide straatzijden minder monolithisch 

vormgegeven kunnen worden, om een betere aansluiting te vinden bij de overgangen tussen de voorgevel en 

de daken van de oorspronkelijke bebouwing in de omgeving. Een meer voor het dakvlak doorstekende gevel is 

beter passend. 

- Het toepassen van zonnepanelen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte is niet toegestaan binnen het 

Beschermd Stadsgezicht. 

- De kleuren van het metselwerk en de kozijnen aan de zijde van de Schans zou beter moeten worden 

afgestemd op de donkerere kleuren metselwerk en de lichte kozijnen van de naastgelegen bebouwing. 

 

Conclusie 

De commissie kan zich grotendeels vinden in het plan en vraagt nog nadere aandacht voor de hierboven 

genoemde opmerkingen en aandachtspunten. Zij ziet een uitgewerkt voorstel in de vorm van een aanvraag 

omgevingsvergunning met belangstelling tegemoet. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling 

van de definitieve aanvraag. Bij twijfel kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 




