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VERSLAG 

VERGADERING 

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021 
 

Video conferentie (Microsoft Teams) – vanwege coronamaatregelen 

 

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

en Monumenten op 10 november 2021 via een videoconferentie 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: Agricola (voorzitter), Faizoulova, Roos, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort 

 

5  PLANNEN (OPENBAAR) 14:00 

 

5.1  Kralingseweg 179, Kralingen-Crooswijk (2e commissiebespreking) (rijksmonument) (20 min) 14:00 

 Omschrijving:  Verbouw woonhuis Ypenhof 

 Ontwerp:   Architectenbureau Van den Broek en Bakema B.V. 

 Dossier:   OMC.21.06.00033 (conceptaanvraag) 

 

5.2  Aelbrechtskolk 51, Delfshaven (1e commissiebespreking) (20 min) 14:20 

 Omschrijving:  Herontwikkeling Abrikooslocatie  

 Ontwerp:   Monadnock 

 Dossier:   OMC.21.10.00015 (conceptaanvraag) 

 

5.3  Sint-Jacobsplaats 10, Centrum (2e commissiebespreking) (15 min) 14:40 

Omschrijving:  Optopping ten behoeve van 19 woningen 

 Ontwerp:   Synopel Architecture 

 Dossier:   OLO 4870555 (conceptaanvraag) 

 

5.4  Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (1e commissiebespreking) (20 min) 14:55 

 Omschrijving:  De VAAN, Nieuwbouw woningen 

 Ontwerp:   Roffaa 

 Dossier:   OMC.21.10.00043 (conceptaanvraag)  

 

5.5 Krabbendijkestraat 255, Charlois (2e commissiebespreking) (15 min) 15:15 

 Omschrijving:  Begeleid wonen voor de kerk met BSO 

 Ontwerp:   IMPULS ARCHITECTUUR 

 Dossier:   OMC.20.11.00036 (conceptaanvraag)  

 

5.6  Flying Dutchmanstraat 3, IJsselmonde (3e commissiebespreking) (15 min) 15:30 

 Omschrijving:  Waterside II, Nieuwbouw woongebouw (124 woningen) 

 Ontwerp:   01-10 Architecten 

 Dossier:   OMV.21.10.00046 
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5.1  Kralingseweg 179, Kralingen-Crooswijk (1e commissiebespreking) (rijksmonument) 

 

Omschrijving:  Verbouw woonhuis Ypenhof 

Ontwerp:  Architectenbureau Van den Broek en Bakema B.V. 

Dossier:  OMC.21.06.00033 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader 

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de conceptaanvraag getoetst aan de in de redengevende 

omschrijving beschreven monumentale waarde. (grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2.2, lid 1 onder b) 

Daarnaast is de conceptaanvraag getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Welstandsnota Rotterdam. 
(grondslag: art. 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam en art. 8 van het reglement van orde)  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stedelijke villagebieden 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht – Kralingen Midden & rijksmonument) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de verbouwing van het woonhuis Ypenhof, dat in de jaren 1948 tot 1952 

werd ontworpen en gebouwd door en voor de architect J.H. van den Broek. Het woonhuis bestaat uit twee 

geschakelde rechthoekige volumes, met een eenlaags, vierkant volume aan de voorzijde en tweelaags, langgerekt 

volume daarachter. Het eenlaagse volume is door middel van een zwevende, betonnen vloer opgetild vanaf het 

maaiveld, waarbij de voor- en achterzijde met een trapje bereikbaar zijn. De door Mien Ruys ontworpen tuin kent 

rechte lijnen, met grote rechthoekige tegels ter plaatse van de entree. De gevels zijn sober en zakelijk 

vormgegeven met de toepassing van beton, staal en metselwerk, en hebben grote glazen gevelopeningen. Het 

oorspronkelijke metselwerk in de gevel is in een later stadium voorzien van tegelwerk. 

 

Het eenlaagse deel bevat het dienstgedeelte met de entree, een hal, de keuken en een werkkamer. In het 

hoofdvolume zijn een garage met een studeerkamer en een woongedeelte met een tussenverdieping en een hoge 

vide gesitueerd. De verdieping is ingericht met twee slaapkamers, de badkamer en een afzonderlijke 

doucheruimte. De scheidingen en de doorvalbeveiliging zijn vormgegeven met houten kasten, de badkamer heeft 

een bijzondere, gebogen tegelwand. De architect stelt de volgende wijzigingen voor om het comfort van de woning 

te verbeteren: 

 

- De werkkamer wordt naar buiten toe vergroot, waarbij de bestaande ingekaderde gevel wordt vervangen door 

een glazen naar buiten kragende pui met een donkere stalen kozijn. 

- De bestaande gevel met raamopeningen in de keuken wordt vervangen door een geheel open pui. 

- Het glas in een deel van de overige gevelopeningen wordt vervangen door dubbel glas. 

- De voorruimte van het toilet op de begane grond wordt vergroot. 

- In de wand tussen de woonkamer en de garage wordt een venster aangebracht om zicht op een oldtimer te 

verkrijgen. 

- Langs de vide wordt tussen de woonkamer en de slaapkamer een glazen wand geplaatst die translucent 

gemaakt kan worden, waarbij het bestaande meubel verplaatst dient te worden. 

- De badkamer wordt vergroot, waarbij een deel van de oorspronkelijk kast wordt verwijderd. Op het resterende 

deel van de kast en over de kromme badkamerwand wordt glas aangebracht. 

- De parketvloer wordt verwijderd en vervangen door een gietvloer en een terrazzovloer. 

- De terrastegels die aan de entreezijde liggen worden doorgezet aan de zijde van de keuken. 

- Het later aangebrachte tegelwerk op de gevel wordt verwijderd en het metselwerk wordt hersteld. 

 

Relevante criteria 

Verschijningsvorm 

- Vormgeving is eenvoudig en terughoudend. 

- Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid; het individuele pand of een ensemble van twee 

of meer panden. 

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



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
3 

 

- 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.  

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- Materiaal 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.  

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de woning een zeer bijzonder monument betreft dat tot in de fijnste details is bedacht, 

en waar een overgroot deel van de oorspronkelijke elementen nog intact zijn. De commissie begrijpt dat er een 

aantal interventies nodig zijn om het wooncomfort te verbeteren. Zij constateert echter dat de wijze waarop de 

aanpassing wordt voorgesteld nog niet in lijn is met het karakter en de bijzondere monumentale waarden van de 

woning. In een villa waarbij de architectonische expressie zeer helder en doordacht is vormgegeven zullen de 

aanpassingen zich zowel op de grotere schaal als in de detaillering en de materialisering moeten voegen binnen 

het idioom van het gebouw. Zij geeft daarbij de volgende belangrijkste vragen en opmerkingen mee voor een 

verdere uitwerking van het voorstel: 

 

- De commissie kan niet instemmen met de wijze waarop het vergroten van de werkkamer wordt voorgesteld. 

De interventie is te aanwezig in het gevelbeeld en binnen de bestaande heldere structuur van het gebouw, 

waarbij de nieuwe pui te generiek en modieus is vormgegeven. Dit geldt tevens voor de voorgestelde nieuwe 

pui in de gevel bij de keuken. 

- Met het vergroten van de badkamer wordt het interieur te ver aangetast. De bestaande kasten maken een 

waardevol onderdeel uit van de opzet van het gebouw en kunnen niet zomaar verwijderd worden. De 

commissie vraagt de architect om te studeren naar een oplossing waarbij alle kasten kunnen worden 

behouden. 

- Aangegeven wordt dat het aanbrengen van een glazen pui in de vide een veel grotere impact zal hebben dan 

is weergegeven in de impressiebeelden. De pui zal veel zichtbaarder worden en oorspronkelijk materiaal zal 

worden aangetast. De bestaande elementen aan het plafond zorgen voor complexe details die in de 

detaillering niet tot zeer aanwezige en ongelukkige samenkomsten van materialen moeten leiden. De 

commissie vraag de architect om te bestuderen op welke wijze vergelijkbare elementen in het oorspronkelijke 

ontwerp zijn vormgegeven en gedetailleerd, en de ingrepen in lijn met deze architectonische opzet te 

ontwerpen. 

- De commissie vraagt om in het vervolgtraject een kleuronderzoek aan de aanvraag toe te voegen als input 

voor de nadere uitwerking van het plan. 

 

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. 
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5.2  Aelbrechtskolk 51, Delfshaven (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Herontwikkeling Abrikooslocatie 

Ontwerp:  Monadnock  

Dossier:  OMC.21.10.00015 (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) 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Historische linten en kernen 

Welstandsniveau:  Bijzonder (Beschermd Stadsgezicht Historisch Delfshaven) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de sloop van het voormalige fabrieksgebouw aan de Aelbrechtskolk om 

een nieuwe verbinding te creëren tussen de kade en de achtergelegen straat de Schans. Aan de zijde van de 

Schans worden drie woningen toegevoegd, waarbij de steeg die ontstaat een doorzicht geeft naar de aan de 

andere zijde van het water gelegen Pelgrimvaderskerk. De steeg krijgt een smal profiel met diverse verspringingen 

en is open voor fietsers en voetgangers. De bestaande tuinen worden zichtbaar gemaakt door een nieuwe 

tuinmuur met open hekwerken. 

 

Twee van de nieuwe woningen staan op de hoeken aan de Schans, de andere woning bevindt zich in de steeg. 

Alle entrees worden aan de nieuwe doorgang gesitueerd. De gevels hebben diverse verspringingen en 

gevelopeningen van diverse afmetingen. In de bestaande zijgevels van de woningen aan de zijde van de 

Aelbrechtskolk worden nieuwe gevelopeningen voorgesteld. De gevels van de nieuwe woningen worden  

voorgesteld in metselwerk, in een witte kleur op de twee hoeken aan de Schans en een roodbruine kleur voor de 

overige gevels.  De woningen krijgen en buitenruimte op het dak. 

 

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. 

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

oorspronkelijke ontwerp hersteld. 

- 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. 

- 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 conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de nabespreking 

De commissie geeft aan dat de interventie een ingewikkelde en spannende opgave betreft, en dat een nieuwe 

verbinding goed passend is binnen het stratenpatroon van Historisch Delftshaven. Hoewel het voormalige 

fabrieksgebouw een bijzonder en eigenzinnig gebouw binnen de historische gevelwand aan de Aelbrechtskolk is, 

kan de commissie instemmen met de sloop van het gebouw om een nieuwe verbinding te creëren. Zij ondersteunt 

daarbij de uitkomsten van de studie naar de wisselende breedtes en maatvoering van de nieuwe ruimte die 

ontstaat. De commissie is echter nog niet overtuigd van de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische 

vormgeving van de nieuwe woningen aan de zijde van de Schans. 

 

De commissie geeft aan dat de stedenbouwkundige structuur een opzet kent van lange noord-zuid verbindingen en 

kleinschaligere oost-west routes. Doordat de blokken aan de Schans met een klassieke hoekoplossing zijn 

vormgegeven ontstaat er een onduidelijke hiërarchie tussen de nieuwe steeg en het bestaande historische lint. De 

commissie vraag om zowel in de volumes als in de vormgeving van de nieuwe woningen de steeg ondergeschikt te 

maken aan het lint. De commissie mist daarbij in de opzet en het kleurgebruik van de nieuwe gevels aan de 

straatzijde een verwantschap met de bestaande, historische gevelwand. 

 

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. 

  



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

 
6 

 

5.3  Sint-Jacobsplaats 10, Centrum (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Optopping ten behoeve van 19 woningen 

Ontwerp:  Synopel Architecture 

Dossier:  OLO 4870555 

 

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) 

 

Inleidend 

Op 11 november 2021 is het conceptplan voor verduurzaming en optopping Sint Jacobsplaats 10 voor het eerst 

openbaar besproken met de commissie. Voorafgaand aan deze behandeling hebben er eerder, op verzoek van de 

aanvrager, een besloten bespreking met de commissie en een tussentijds overleg met bureau monumenten 

plaatsgevonden. De bespreking vond plaats op 10 juni 2020, het overleg op 29 september 2021. Op hoofdlijnen is 

in het gesprek met bureau monumenten en eerder overeenstemming bereikt over de aanpak met buitenisolatie en 

de opbouw. Artikel 10 van het Reglement van Orde voor de Commissie voor Welstand en monumenten (bijlage 3 

behorend bij artikel 9.1, lid 4, van de Bouwverordening Rotterdam 2010) biedt hiervoor de mogelijkheid. 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerking van de commissie uit het verslag 

van 10 juni 2020 en het overleg met bureau monumenten op 29 september 2020. Om het complex na te isoleren is 

verder onderzocht hoe dit te verwezenlijken met EPS-isolatie en door middel van steenstrips. In de uitwerking van 

het plan is echter gebleken dat karakteristieke elementen in het metselwerk, zoals de afgeschuinde hoeken met 

trapjes, niet op overtuigende wijze in steenstrips te verwezenlijken zijn. Voorgesteld wordt de trapvormige 

elementen te vervangen door geprefabriceerde driehoekige geïsoleerde elementen met pleisterwerk in betonkleur.  

Het originele metselwerk is qua kleur en formaat goed met steenstrips na te maken. Echter is ook duidelijk 

geworden dat het platvol voegen zoals in het bestaande metselwerk een extra arbeidsgang nodig heeft en 

daardoor te duur wordt. Onderzocht is welke gevelafwerking op basis van na-isolatie als alternatief mogelijk zijn. 

Hierbij worden er drie opties gepresenteerd: 

 

- Na-isolatie met minerale krabpleister in de kleur van het bestaande metselwerk. 

- Na-isolatie met twee-laags pleisterwerk in twee kleuren waarbij een horizontale ‘voeg’ wordt voorgesteld. 

- Minerale steenstrips, niet platvol gevoegd, waardoor meer textuur ontstaat dan in het bestaande metselwerk. 

 

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 

- 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.  
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- 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.  

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

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

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

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

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

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

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

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

hebben voor het uiterlijk.  

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

Rotterdam.  

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

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

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

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

- 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 realiseert zich dat de verduurzaming van het complex, onderdeel van een groter ensemble, geen 

eenvoudige opgave is. Zij waardeert de zorgvuldige aanpak en de ambitie waarmee de opgave is benaderd. De 

commissie constateert echter ook dat de drie gepresenteerde opties allemaal de verschijningsvorm van het 

complex dusdanig veranderen dat het zich loszingt van het ensemble. De commissie is van mening dat behoud 

van de samenhang van het totaal maatgevend moet zijn voor de gekozen aanpak van dit complex. De vraag is of 

dat op alle schaalniveaus hetzelfde is. De samenhang is op afstand het meest doorslaggevend, dichterbij zijn 

individuele verschillen per complex waarneembaar.  

 

De commissie geeft aan dat een keuze niet gemaakt kan worden op basis van de huidige informatie. Er is meer 

bewijslast nodig in de vorm van bemonstering of voorbeeldprojecten. Daarmee kan worden beoordeeld op welke 

manier de verschijningsvorm het meest aansluit bij het oorspronkelijke beeld zodat de ensemblewaarde behouden 

blijft.  

 

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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5.4 Nabij Dordtsestraatweg 601, Charlois (1e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  De VAAN, Nieuwbouw woningen 

Ontwerp:  Roffaa 

Dossier:  OMC.21.10.00043 (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 nieuwbouw van 15 bajonet maisonettes op een braakliggend terrein op 

de hoek van de Dordtsestraatweg en de Vinkenbaan. De keuze voor deze woningtypologie is onder andere 

ingegeven door het grote hoogteverschil op het kavel en de wens om galerijen aan de achtergevel te vermijden.  

De ontsluiting van het bouwblok vindt plaats aan de achterzijde, waar een toegangsweg wordt gerealiseerd die 

aansluit op de Schaarweide. De parkeervoorzieningen zijn opgenomen in een lage aanbouw van het bouwblok. Op 

het dek van deze aanbouw zijn dakterrassen gesitueerd voor de souterrainwoningen. Deze onderste laag 

woningen hebben hun hoofdontsluiting aan de Dordtsestraatweg en een secundaire entree aan de achterzijde 

nabij de parkeervoorziening. De hoger gelegen maisonettes zijn ontsloten via een hoofdentree aan de zijgevel van 

het bouwblok. Van daaruit is met een trap en lift de middencorridor op de tweede verdieping te bereiken waar alle 

voordeuren zijn gesitueerd.  

 

Het vierlaagse bouwblok wordt gemetseld in één kleur steen met een variatie aan metselverbanden en voegen 

waardoor de gevel expressie krijgt en de woningtypologie wordt gearticuleerd. Er ontstaat een patchwork van 

verschillende gevels. De voorgevels hebben een rijke variëteit aan gevelopeningen. De zijgevel is als gesloten 

kopgevel ontworpen met enkel een raam op de tweede verdieping ter plaatse van de middencorridor en de 

entreepui op souterrainniveau. De buitenruimten zijn aan de achtergevel gerealiseerd met aangehangen balkons. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Tuindorpen 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

door rijen woningen), blijven daaraan ondergeschikt 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. 

- Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige 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  

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

omliggende bebouwing.  

- De koppen van een woningrij, aan het plein of op de hoek van de straat worden verbijzonderd. 

- Bindende elementen binnen een gevelwand (dakvlak, gootlijn, ingangspartijen, schoorstenen, balkonstroken 

e.d.) blijven bij verbouw in stand of sluiten bij nieuwbouw aan op het bestaande. 

- Ritmerende elementen zoals voordeuren, vensters en schoorstenen zijn bij vervanging per architectonische 

eenheid gelijk of krijgen tenminste dezelfde vormentaal. 

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

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

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

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

- Het duidelijke onderscheid tussen privégroen en (groene) openbare ruimte blijft intact, voor zover mogelijk met 

behoud van de oorspronkelijke groene of gebouwde erfafscheidingen en voortuinen. 

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. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen, hout en 

zink) en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan. 

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

hebben voor het uiterlijk.  

- 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 aanvragen omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie is niet overtuigd van het voorliggend ontwerpvoorstel omdat het wringt met de welstandscriteria en 

contextueel niet op zijn plek valt. Hoewel aan de Dordtsestraatweg een diversiteit aan woningtypologieën en 

karakteristieken zijn te vinden, zingt het gevelontwerp zich te veel los van de straatwand en sluit het niet of 

nauwelijks aan op de stedelijke context. Er is bovendien sprake van een te grote schaalsprong naar de belendende 

historische panden. Het volume zal zich meer moeten voegen naar de structuur en de schaal van de omliggende 

bebouwing.  

 

De keuze voor een gesloten zijgevel wordt in deze specifieke situatie niet begrepen. De stedenbouwkundige 

hoeken aan dit kruispunt, die zijn ontstaan door de verkeerdoorbraak van de later aangelegde Vinkenbaan, lenen 

zich juist goed voor een overhoekse benadering. Door de koppen te verbijzonderen, hetgeen ook wordt verlangd 

vanuit de welstandscriteria, wordt het gehavende beeld van de hoeken van het kruispunt weer enigszins hersteld. 

De hoofdentree van de bovenwoningen is door de positionering in de zijgevel onder aan de dijk niet volwaardig en 

weinig uitnodigend. De criteria gaan uit van entreegebieden die kwalitatief en hoogwaardig zijn vormgeven. Daar is 

in deze opzet nog geen sprake van. Het maken van woningtoegangen aan de Dordtsestraatweg draagt bij aan de 

leefbaarheid van de straat en wordt ondersteund. De brede souterrainramen, die voor daglicht zorgen voor de 

verblijfsruimten in het souterrain, zien er deze gevelcompositie wezensvreemd uit en dragen niet bij aan 

kwalitatieve verblijfsruimte.  

 

De commissie adviseert het ontwerp grondig te herzien en daarbij de ruimtelijke inpassing én de verschijningsvorm 

te laten dicteren door de kenmerken en karakteristieken uit de nabije omgeving. De specifieke welstandscriteria 

voor tuindorpen, het gebiedstype waar deze locatie toe behoort, dienen daarbij nadrukkelijk als leidraad. 

 

Conclusie 

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

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

het nu voorliggende plan zal vooralsnog een negatief advies aan het bestuur afgegeven worden.  
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5.5  Krabbendijkestraat 255, Charlois (2e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Begeleid wonen voor de kerk met BSO 

Ontwerp:  IMPULS ARCHITECTUUR 

Dossier:  OMC.20.11.00036 (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 een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 13 oktober 2021. Om meer aansluiting te zoeken bij de verschijningsvorm van het kerkgebouw is het 

gevelconcept aangepast. In de gevel zijn betonnen vloerranden geïntroduceerd die iets uitsteken ten opzichte van 

de gevelrooilijn. In de stroken tussen de vloerranden zijn grotere gevelopeningen gemaakt die verwantschap 

zoeken met de glaspartijen in de gevel van het kerkgebouw. De gesloten gevelelementen zijn gedeeltelijk 

afgewerkt met een bij de kerk passende gevelsteen en gedeeltelijk met een geprofileerde aluminiumplaat, die 

verwijst naar de afwerking van de dakrand van het kerkgebouw.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

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

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

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

open hoeken). 

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

verbijzondering. 

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

stad als geheel. 

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

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 

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

identiteit. 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

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

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

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

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

met de architectonische eenheid ontworpen.  

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

omliggende bebouwing.  

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

gevelelementen. 

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

en schaal van het hoofdgebouw. 

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

vormgegeven.  

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

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

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

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

- 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 het aangepaste conceptplan, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie constateert dat in grote lijnen tegemoet is gekomen aan de opmerkingen uit het vorige verslag. De 

voorgestelde wijzigingen dragen bij aan een betere samenhang tussen het oorspronkelijk kerkgebouw en de nu 

voorgestelde uitbreiding. Dit resulteert in een sterk ensemble. Voor de verdere uitwerking richting aanvraag 

omgevingsvergunning geeft de commissie de volgende punten mee die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van het 

voorstel: 

 

- Voor de gesloten delen van de gevel zijn nu twee verschillende materialen voorgesteld. Dit oogt willekeurig en 

draagt niet bij aan het ontwerpconcept dat uitgaat van horizontale schijven (vloerranden) met grote eenduidige 

invullingen, waarmee gerefereerd wordt aan de verschijningsvorm van de kerk. 

- De verhouding tussen open en gesloten delen overtuigt nog niet, de balans zou meer mogen doorslaan naar 

een transparant gebouw. Met name de zuidgevel is heel gesloten en heeft een weinig uitnodigende entree op 

de begane grond. 

- Bij de aanvraag omgevingsvergunning dient inzichtelijk te zijn of het binnengebied al dan niet afgesloten moet 

worden en hoe dat wordt vormgegeven.  

 

Conclusie 

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

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

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

De commissie mandateert het secretariaat voor de verdere beoordeling van het plan. Bij twijfel kan het plan 

opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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5.6  Flying Dutchmanstraat 3, IJsselmonde (3e commissiebespreking) 

 

Omschrijving:  Waterside II, Nieuwbouw woongebouw 

Ontwerp:  01-10 Architecten 

Dossier:  OMV.21.10.00046 (voorheen conceptaanvraag OLO 4495427) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste 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 aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast plan, naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie uit het 

verslag van 27 oktober 2021. De zuidgevel is verrijkt door de gevelopeningen én de balkonstrook van de 

havenappartementen te continueren en de hoek om te zetten. Het onderscheid tussen de appartementen en de 

grondgebonden woningen is hiermee versterkt. De loggia’s op de hoek van de Flying Dutchmanstraat zijn rijker 

vormgegeven door ze in een bronsgouden kleur af te werken.  

 

De glazen pui van het werkfoyer wordt voorzien van twee toegangsdeuren en de puien worden met gebogen glas 

uitgevoerd. De hierboven gelegen puien van de appartementen worden vanuit kostenoverweging nog wel 

gefacetteerd uitgevoerd maar worden aangesloten op rond zetwerk waardoor de facettering minder opvalt.  

De installaties zijn wat verder uitgewerkt en ingetekend. De berekeningen geven aan dat de ventilatievoorzieningen 

voldoen aan de regelgeving.  

 

De kleur van de gevelbekleding aan de galerijgevels is aangepast van zwart naar grijs. Tevens wordt aangegeven 

dat door de toepassing van een uitgebreid groenplan en de schaduw die op de gevelvlakken valt door de 

overstekken, de hittestress zal worden voorkomen. 

 

De bloembakken zullen bouwkundig worden uitgewerkt en constructief aan de garageplint worden gehangen. Ze 

zullen zonder bodem worden uitgevoerd zodat de planten in de volle aarde kunnen wortelen. De afwerking en 

materialisering van de bloembakken zal nader wordt vastgelegd omdat dit nog afgestemd moet worden op de 

verdere uitwerking van de openbare ruimte.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype:   Projecten na 1985 

Welstandsniveau:  Regulier 

 

Relevante criteria 

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. 

- 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.  

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

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

vormgegeven.  

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

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
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- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid. 

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 binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk) op elkaar afgestemd. 

- 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 aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, 

en de nabespreking 

De commissie is enthousiast over de doorgevoerde aanpassingen. De zuidgevel, grenzend aan de Oostdijk, is 

sterk verbeterd en heeft nu een hoge en meer vanzelfsprekende kwaliteit. De commissie gaat hierbij uit van het 

diepe balkon en niet het alternatieve plan met een ondieper balkon. Ook de kwaliteit van de ronde hoek aan de 

zijde van de Maas is verhoogd en maakt een passende verbinding met het voorplein.  

 

De commissie houdt wel enige zorg over de verdere uitwerking van de installaties en het leidingverloop en blijft hier 

graag van op de hoogte. Als voorwaarde wordt daarom gesteld dat na de vergunningverlening en ruim voor de 

start van de bouw een uitgebreide werktekening van de installaties wordt aangeleverd.  

 

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. 

 

 


