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Voor woord

Het eerste wat iedereen opvalt die Rotterdam
nadert, is het indrukwekkende silhouet. Vooral
vanaf de Van Brienenoordbrug is het zicht
imposant. Als bij een middeleeuwse stad rijzen
de vele torens op die de binnenstad markeren.
Dit silhouet maakt Rotterdam in ons land en ver
daarbuiten tot een unieke stad. Het beeld van
een stad wordt niet alleen door hoge gebouwen
bepaald, ook de architectuur van de bouwwerken
doet dat. Rotterdam wordt de architectuurstad
van Nederland genoemd. Een kwalificatie waar
we trots op zijn en die we graag willen behouden.
Bewoners en bezoekers waarderen een stad niet
alleen omdat die indrukwekkend en opvallend
is. De stad moet ook aantrekkelijk zijn voor de
gebruikers. Het moet er aangenaam zijn voor wie
er in rondrijdt, loopt, winkelt, uitgaat. In de concurrentie met andere steden is dat een belangrijke
vestigingsvoorwaarde gebleken voor bedrijven en
bewoners. In de architectuurnota uit 2009 wordt
dit in verband gebracht met ‘streetlife’, ‘samenhang’, ‘identiteit’ en ‘culturele gelaagdheid’.
‘Schoon’ en ‘heel’ kunnen hieraan nog worden
toegevoegd, omdat deze het gevoel van veiligheid
en daarmee aantrekkelijkheid vergroten.
Het goed en zorgvuldig bouwen in de stad heeft
voor Rotterdam dus een grote waarde. Niet alleen
cultureel, maar ook economisch. Dat geldt voor
de stad als geheel, maar ook voor bewoners en
eigenaren van panden. Onzorgvuldige bouw door
buren kan de aantrekkelijkheid van een omgeving
en daarmee de waarde van het eigen object doen
dalen. De inrichting van de stad is een samengaan tussen particulier initiatief en gemeenschappelijke waarden en belangen. Deze laatste
worden door de gemeente vertegenwoordigd. De
gemeente draagt ze niet alleen in gesprekken met
initiatiefnemers uit, maar heeft ze ook in regels
vastgelegd. Zo kennen we onder andere in de
ruimtelijke ordening, de regels van het bestemmingsplan bouwtechnische regels en de welstandscriteria, die in de welstandsnota staan.

Bij deze herziene versie van de welstandsnota
uit 2004 is het uitgangspunt aangehouden dat
zowel voor bewoners, als bedrijven en bezoekers,
Rotterdam een stad is waar het wonen, werken
en verblijven een prettige ervaring is. De welstandscriteria zijn echter uniformer en begrijpelijker gemaakt, er is rekening gehouden met de
wens tot minder regels en de toelichting is in een
apart deel geplaatst. De nota is hierdoor een stuk
overzichtelijker en dunner geworden.
Verder indikken zou het principe van de nota
ondergraven. Deze gaat uit van verschillen in
architectuurstijl van wijken en buurten, en op het
ondersteunen van de identiteit die dat aan een
omgeving geeft. Minder regels geeft aanvragers
bovendien minder duidelijkheid. En het is ook niet
nodig: Rotterdam staat bekend als een stad waar
niet pietluttig wordt getoetst. Onze Welstandscommissie, waarin ook een burgerlid, geeft haar
oordeel altijd op transparante en zorgvuldige
wijze, maar is ook ruimhartig. Er is daardoor in
onze stad altijd ruimte geweest voor experimenten en bijzondere bouwwerken, mits die niet ten
koste gingen van de omgeving. De vele bijzondere gebouwen in onze stad zijn daarvan getuige.

Welstandsnota Rotterdam
Deel 1: Welstandsbeleid
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Algemeen kader voor welstandstoetsing
Inleiding

De Welstandsnota Rotterdam bevat de ruimtelijke
kwaliteitscriteria waaraan de bebouwing in Rotterdam moet voldoen. Deze nota is een geactualiseerde versie van de Koepelnota Welstand
Rotterdam uit 2004.
Transparant
Door het opstellen van welstandsbeleid met
toetsingscriteria voor nieuw- en verbouw heeft
de gemeente destijds het welstandstoezicht veel
effectiever, transparanter en klantvriendelijker
gemaakt. Opdrachtgevers en ontwerpers worden
met dit beleid in een vroeg stadium geïnformeerd
over de criteria die bij de welstandsbeoordeling
een rol spelen en (particuliere) investeerders
krijgen hiermee een waarborg van ruimtelijke
kwaliteit in de directe nabijheid.
Omgevingskwaliteit
Maar dat was niet de enige verbetering. De noodzaak om aan te geven welke criteria op welke plek
in de stad gelden had tot gevolg dat de identiteit,
het karakter en de samenhang van wijken en
buurten in de nota uitgebreid werden beschreven.
Daarmee verschoof het accent van de welstandstoetsing van de kwaliteit van het bouwwerk naar
de kwaliteit van de omgeving. Weliswaar zijn de
welstandscriteria in de eerste plaats en formeel
nog steeds bedoeld om erop toe te zien dat
bouwplannen van voldoende kwaliteit zijn om te
passen in de omgeving. Maar zij worden tegelijkertijd gebruikt als middel om de identiteit van
en de samenhang in de gebouwde omgeving in
stand te houden of te versterken. De welstandscriteria zijn daardoor een belangrijk instrument
geworden voor het handhaven en verbeteren van
de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam, een innovatie die andere grote steden tot voorbeeld strekt.

criteria af te wijken. Zo kunnen bijzondere bouwwerken die een verrijking van de stad zijn toch
met een positief advies gerealiseerd worden.
Modernisering
Deze herziening is gebruikt om het welstandsbeleid aan te passen aan gewijzigde omstandigheden in de gebouwde omgeving, aan nieuwe
wet- en regelgeving - Wabo - , aan de eis tot
digitalisering en om een aantal taalcorrecties
door te voeren. Tot slot heeft de nota een nieuwe
naam gekregen. Een die ook voor niet-ingewijden
gemakkelijk te begrijpen is: de Welstandsnota
Rotterdam
Twee delen
De vernieuwde nota bestaat uit twee delen, een
deel met de bestuurlijke aspecten en de criteria en een deel met de gebiedsbeschrijvingen.
Dit heeft als voordeel dat zij die de nota nog in
gedrukte vorm hanteren, niet meer hoeven te
zoeken in een fors boekwerk, maar dat hen een
handzaam document ter beschikking staat.
Deze papieren nota komt hiermee ook dichter bij
de digitale versie te staan. Stonden in de Koepelnota 2004 de beschrijvingen steeds voor de
criteria en dus op het eerste plan, in deze gewijzigde nota staan de criteria bij elkaar en vormen
de gebiedsbeschrijvingen een toelichting op die
criteria.

Flexibel
Natuurlijk biedt het welstandsbeleid, wanneer
daar een goede motivering aan ten grondslag ligt,
ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en concepten. Daarvoor bieden de criteria ruimte maar
biedt de nota tevens de mogelijkheid om van de
We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Algemeen kader voor welstandstoetsing
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Welstandstoetsing is een belangrijk strategisch
instrument in het kader van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. Daarom wordt hier aangegeven welke
ruimtelijk kwaliteitsbeleid in Rotterdam wordt
gevoerd en welke samenhang dat heeft met het
welstandsbeleid.
Stadsvisie Rotterdam 2030
De hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid voor
Rotterdam zijn voor de komende periode vastgelegd in de Stadsvisie 2030. De Stadsvisie zet
in op een sterke economie en een aantrekkelijke
woonstad. Beide doelstellingen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Om te kunnen leven in de
stad moet het er goed wonen zijn en moet er passend werk zijn. Architectuur en cultureel erfgoed
spelen daarbij een belangrijke rol, wat tot uitdrukking komt in kernbeslissing 10: Rotterdam zet
cultureel erfgoed en architectuur in als ontwikkelkracht. Het welstandsbeleid speelt onmiskenbaar
een rol bij het creëren en in stand houden van
een aantrekkelijke woon- en werkstad.
Architectuurbeleid
De architectuurnota geeft een uitwerking aan
kernbeslissing 10 van de Stadsvisie. De vernieuwing schuilt in het verleggen van de aandacht
voor opvallende gebouwen naar meer nadruk op
samenhang. Het stedelijk weefsel is voor de stad
minstens zo belangrijk als een op zichzelf staand
opmerkelijk gebouw. Bij elke nieuwe bouwopgave
spelen drie criteria een hoofdrol: cultuurhistorische gelaagdheid, stedenbouwkundige samenhang en toekomstgerichtheid. Door deze criteria
te hanteren kan de architectonische kwaliteit van
nieuwe bouwprojecten boven het gemiddelde
niveau worden gebracht. De welstandsnota Rotterdam ondersteunt de ambities uit de architectuurnota met zijn gebiedsbeschrijvingen en het
daaraan gekoppelde beleids- en toetsingskader.
Binnenstadsplan 2008-2020
In het Binnenstadsplan 2008-2020 wordt geconstateerd dat de achilleshiel van de binnenstad
de magere verblijfskwaliteit is. Het begrip “city
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lounge” verwoordt de kernopgave, dat wil zeggen
het ontwikkelen van de binnenstad tot een kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak
voor bewoners, bedrijven en bezoekers. In het
Binnenstadsplan worden meerdere maatregelen
voorgesteld om die kwaliteitsslag te maken. Het
is duidelijk dat de welstandsnota hiertoe een
belangrijk beleids- en toetsingskader biedt.
Monumentenbeleid
Welstandszorg en monumentenzorg zijn verwante
beleidsvelden, die betrekking hebben op de
culturele waarde van de gebouwde omgeving. In
het welstandsbeleid en in de concrete welstandscriteria krijgen monumenten en beschermde
stadsgezichten daarom bijzondere aandacht. Dit
moet leiden tot zorgvuldigheid bij de verandering
en aanpassing van het monument, maar ook
van bouwwerken in de onmiddellijke omgeving
daarvan. Al sinds 1990 is de advisering over welstands- en monumentenaspecten geïntegreerd in
de Commissie voor Welstand en Monumenten.
Rotterdamse Stijl
De Rotterdamse Stijl is het beleid dat ten doel
heeft de standaardkwaliteit van de buitenruimte
en de daarbij horende inrichtingselementen eenvormig en aansprekend te maken. Onderdeel van
de Rotterdamse Stijl is het Lichtplan Rotterdam.
Het Lichtplan richt zich op het nachtbeeld van de
stad. Dit beleid is kaderstellend voor de buitenruimteplannen en geldt als inhoudelijk toetsingskader bij de besluitvorming. Dit beleid is daarmee
complementair met het welstandsbeleid.
Schoon, heel en veilig
Er is een onmiskenbaar verband tussen “schoon,
heel en veilig” en het welstandsbeleid. Een
schone en hele omgeving levert een bijdrage
aan een gevoel van sociale veiligheid bij burgers
en bedrijfsleven. Andersom kan een rommelige
omgeving bijdragen aan gevoelens van onveiligheid. Die rommeligheid kan ontstaan door een
overdaad aan schelle reclames, morsige schuttingen of grove kozijnen, maar ook door sterke
We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

verwaarlozing van panden. Wanneer dit blijft bij
incidenten is de leefbaarheid van een buurt, wijk
of straat natuurlijk niet echt in het geding, maar
als het aantal niet passende bouwwerken groeit
heeft dat wel invloed op de kwaliteit. Het welstandsbeleid geeft aan wat wel en niet acceptabel
is.
Duurzaamheidbeleid
Rotterdam voert een actief duurzaamheidbeleid.
De stad wil de CO2 uitstoot sterk verminderen.
Bouwen en het gebruik van bouwwerken kan daar
flink aan bijdragen. Het welstandsbeleid mag dit
natuurlijk niet belemmeren. Om die reden is hieraan speciale aandacht besteed, met name aan
het toepassen van nieuwe duurzame technologieën, zoals zonnecellen en windmolens. Daarom
zijn de eisen die hieraan gesteld worden minimaal
en hebben slechts als doel ervoor te zorgen dat
deze ‘bouwwerken’ zich op een zo natuurlijk
mogelijke wijze voegen in de omgeving.
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Algemeen kader voor welstandstoetsing
Bestuurlijke en juridische aspecten

De Woningwet 2003 bepaalt dat bouwplannen
alleen op redelijke eisen van welstand mogen
worden getoetst als er vooraf criteria zijn opgesteld op basis waarvan die plannen kunnen worden beoordeeld. Voor de gemeente Rotterdam
staan deze criteria vermeld in de Welstandsnota
Rotterdam. Met de komst van deze nota in 2004
is het welstandsbeleid integraal onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van de gemeente
Rotterdam. In de bestuurlijke en juridische kaders
is vastgelegd welke procedures er bij de beoordeling van bouwplannen op redelijke eisen van
welstand dienen te worden gevolgd. De criteria uit
de welstandsnota en de bestuurlijke en juridische
kaders zorgen er voor dat welstandstoetsing voor
een ieder die ermee te maken krijgt transparant
en navolgbaar is. In dit hoofdstuk wordt op de
bovengenoemde aspecten dieper ingegaan.
Flexibiliteit
Het is de bedoeling van het welstandsbeleid om
vooraf zo concreet mogelijk aan te geven welke
criteria bij het welstandstoezicht een rol spelen. Dat vergroot de voorspelbaarheid van het
welstandsoordeel. Initiatiefnemers en ontwerpers
komen minder snel voor verrassingen te staan.
Omdat welstandscriteria het karakter hebben van
beleidsregels garanderen ze een zekere mate
van flexibiliteit. Inherent aan beleidsregels is, dat
het bestuur – binnen de wettelijke kaders – de
mogelijkheid heeft om in bijzondere situaties af te
wijken van eerder vastgestelde welstandscriteria,
uiteraard mits daaraan een goede motivering ten
grondslag ligt. Plannen van hoge of bijzondere
kwaliteit of nieuwe ontwikkelingen en concepten
die niet helemaal passen binnen de vastgestelde
welstandscriteria, kunnen daardoor toch positief
beoordeeld worden. In dat soort situaties kan
het bestuur, op basis van het welstandsadvies,
gemotiveerd afwijken van de eerder vastgestelde
welstandscriteria1. Plannen die op een goede
manier met de stad omgaan kunnen aldus te allen
tijde op goedkeuring en steun van de gemeente
rekenen.

Procedurele kaders
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de
afgifte van omgevingsvergunningen ligt bij Burgemeester en wethouders en de dagelijkse besturen
van de deelgemeenten. Het niet voldoen aan
redelijke eisen van welstand is een zelfstandige
weigeringsgrond voor een omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen. Burgemeester en wethouders en de dagelijkse besturen van de deelgemeenten hebben – op basis van de Deelgemeenteverordening – een eigen verantwoordelijkheid
voor het welstandsoordeel, dat tot stand komt aan
de hand van het advies van de onafhankelijke
welstandscommissie en de in de welstandsnota
opgenomen criteria.
De welstandscommissie
De procedures van de welstandstoetsing en het
functioneren van de welstandscommissie liggen
vast in de Bouwverordening en het Reglement
van Orde van de welstandscommissie. Doel is
een zo groot mogelijke transparantie en inzichtelijkheid voor de burger en het bedrijfsleven te
bereiken. Daarom is in de Bouwverordening en
het Reglement van Orde een aantal voor de burger en het bedrijfsleven relevante zaken geregeld:
• Vooroverleg met de welstandscommissie.
• De openbare vergadering van de welstandscommissie.
• Het welstandsadvies: inhoud en uitkomsten.
• Afwijken van het welstandsadvies door Burgemeester en wethouders en de dagelijkse
besturen van de deelgemeenten
1

Volgens de Woningwet hebben welstandscriteria het

bestuurlijke karakter van zogenoemde beleidsregels. Het
typerende van beleidsregels is dat het bestuursorgaan
zich daaraan moet houden, tenzij er “wegens bijzondere
omstandigheden” sprake is van “gevolgen voor één of meer
belanghebbende(n) die onevenredig zijn in verhouding tot
het doel van de beleidsregel” (zie art. 4:84 Algemene Wet
Bestuursrecht). Dit artikel wordt ook wel eens de hardheidsclausule genoemd. De hardheidsclausule is een algemene
uitzonderingsregel die geldt voor alle vormen van beleidsregels van een gemeentelijke of andere overheid.
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• Indienen van bezwaar door belanghebbenden.
• Taakomschrijving welstandscommissie.
• Benoeming, samenstelling en mandaat welstandscommissie. (o.a. naast professionals
ook een burgerlid)
Handhavingsbeleid
Handhaving is het sluitstuk van de beleidscyclus.
Het is van groot belang voor:
• Het bereiken van de geformuleerde welstandsdoelstellingen.
• Het waarborgen van rechtszekerheid en gelijke
behandeling van burgers.
• De versterking van geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit van bestuurders.
• De handhavingsplicht volgens de Woningwet
en Nieuwe wet ruimtelijke ordening.
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is vastgelegd dat Burgemeester en wethouders jaarlijks
een handhavingsplan maken waarin de handhavingstaken voor het komende jaar worden
opgenomen en welke prioriteiten zullen worden
gesteld. Uitgangspunten voor handhaving op het
gebied van welstand zijn daarbij:
• Beschermde stadsgezichten: hoge prioriteit,
verantwoordelijkheid centraal bestuur voor
centraal bestuurd gebied en deelgemeenten
voor deelgemeentelijk gebied.
• Bijzondere welstandsgebieden (door de raad
aangewezen): hoge prioriteit, verantwoordelijkheid centraal bestuur voor centraal bestuurd
gebied en deelgemeenten voor deelgemeentelijk gebied.
• Gebieden waarvoor een welstandsparagraaf
is vastgesteld (welstandsniveau ‘ontwikkeling’): eigen prioriteitstelling deelgemeenten en
centraal bestuur in jaarlijkse plannen.
• Regulier gebied: eigen prioriteitstelling deelgemeenten en centraal bestuur in jaarlijkse
plannen.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Algemeen kader voor welstandstoetsing
Excessenregeling
Ook bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning behoeft te worden aangevraagd moeten
aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Volgens de
Woningwet 2003, art. 13a kunnen Burgemeester
en wethouders, c.q. de dagelijkse besturen van
de deelgemeenten, de eigenaar van een bouwwerk dat “in ernstige mate in strijd is met redelijke
eisen van welstand” aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. De criteria hiervoor moeten
volgens de Woningwet 2003 in de welstandsnota
zijn opgenomen.
In Rotterdam geldt dat bij ernstige strijdigheid
met redelijke eisen van welstand sprake moet zijn
van een exces, dat wil zeggen een buitensporigheid in het uiterlijk, die ook voor niet-deskundigen
evident is. Het gaat hierbij dus om zaken waaraan
een groot deel van de mensen zich ergert. Vaak
heeft dit betrekking op:
• Het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor de omgeving waarin het zich bevindt;
• Het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een
bouwwerk;
• Armoedig materiaalgebruik.
• Toepassing van felle of contrasterende kleuren.
• Te opdringerige reclames of reclames die een
grove inbreuk maken op wat in de omgeving
gebruikelijk is.
• Ernstige verwaarlozing van het uiterlijk van
een bouwwerk.
De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van een bouwwerk tegen te gaan.
Inspraak, verantwoording en aanpassing
De welstandscommissie stelt - ter uitvoering
van artikel 12b lid 3 Woningwet 2003- jaarlijks
een verslag op van haar werkzaamheden. In
dit jaarverslag komt ten minste aan de orde op
welke wijze de welstandscommissie toepassing heeft gegeven aan de in de gemeentelijke
welstandsnota opgenomen welstandscriteria. Het

jaarverslag signaleert waar de welstandsnota als
beleidskader voldoende dan wel onvoldoende
houvast heeft kunnen bieden bij de welstandsbeoordeling en geeft aan waarom in specifieke
gevallen is afgeweken van het vastgestelde
beleid.
Ten minste eenmaal per jaar vindt een gesprek
plaats tussen de verantwoordelijk wethouder en
de welstandscommissie.
Burgemeester en wethouders zijn op basis van
artikel 12c van de Woningwet 2003 verplicht
jaarlijks een rapportage op te stellen voor de
gemeenteraad over de wijze waarop zij met hun
verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van het
welstandstoezicht zijn omgegaan. In deze rapportage komen in ieder geval de volgende punten
aan de orde:
• De wijze waarop Burgemeester en wethouders, c.q. de dagelijkse besturen van de deelgemeenten, zijn omgegaan met de welstandsadviezen.
• In welke categorieën van gevallen zij de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet aan
de welstandscommissie hebben voorgelegd en
op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing hebben gegeven aan de welstandscriteria.
• Hoe vaak zij tot een handhavingsactie in
verband met artikel 12 Woningwet 2003 zijn
overgegaan.
In opdracht van Burgemeester en wethouders
zal directeur Stadsontwikkeling een jaarlijkse
rapportage voorbereiden en daarbij onderscheid
maken tussen het centraal en het deelgemeentelijk bestuurde gebied. Directeur Stadsontwikkeling zal deze rapportage voor advies voorleggen
aan de deelgemeenten en daarna aanbieden aan
Burgemeester en wethouders. Burgemeester en
wethouders bieden vervolgens de rapportage
integraal aan de gemeenteraad aan. Het ligt voor
de hand dat bespreking in de gemeenteraad van
het jaarverslag van de welstandscommissie en
de rapportage van Burgemeester en wethouders
wordt gecombineerd. Mede op grond van de evaluatieresultaten in de jaarverslagen kunnen het
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welstandsbeleid en de welstandscriteria, worden
aangepast. In voorkomende gevallen zullen de
procedures van de gemeentelijke Inspraakverordening worden gevolgd.
Beperkingen en randvoorwaarden bij gebruik
Bij het gebruik van de welstandsnota kan er twijfel
ontstaan over de manier waarop hij dient te worden geïnterpreteerd. Voor een aantal situaties is
die interpretatie als volgt:
• Bij de gebiedsindeling is geen sprake van absolute volledigheid of correctheid. De typeaanduiding ‘planmatige stedelijke uitbreidingen’ bijvoorbeeld betekent niet dat alle andere typen
niet gepland zouden zijn, maar geldt voor een
in periode duidelijk afgebakend gebiedstype,
waarin de eerste op stedelijk niveau geplande
stadsuitbreidingen uit het begin van de 20ste
eeuw vallen.
• Als gevolg van de beperking van het aantal gebiedstypen, vindt binnen de aangegeven vlakken op de kaart geen differentiatie plaats. De
kleur die een vlak op de kaart krijgt, geeft dus
de overheersende context daarbinnen aan.
Met andere woorden, een vlak aangegeven als
‘stempel- en strokenbouw’ kan een deelgebied bevatten van een ander gebiedstype, dat
bijvoorbeeld onder ‘woningbouw 1970- 1985’
zou moeten vallen. Bij een te kleine omvang
of ‘korrelgrootte’ is zo’n deelgebied niet uit het
kaartbeeld af te lezen. In deze situatie wordt
bij nieuwbouw en verbouw uitgegaan van de
karakteristiek van de overheersende context,
het daarbij behorende welstandsniveau en de
daaraan verbonden welstandscriteria.
• Indien blijkt dat de gebiedscriteria of de
sneltoetscriteria niet voldoen kan er, mits daar
goede argumenten voor zijn, van worden afgeweken. De aanvraag wordt dan getoetst aan
redelijke eisen van welstand op basis van de
uitgangspunten voor welstandstoetsing.
• Er kan twijfel bestaan over het gebiedstype
waarin een bepaald bouwinitiatief zich bevindt,
bijvoorbeeld langs de omgrenzing van een vlak
van een bepaald type, of waar het gebiedstype
We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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niet klopt vanwege de grofschaligheid. Aan de
kaart zijn in dergelijke gevallen geen rechten te
ontlenen.
Per gebiedstype is altijd sprake van een
spectrum aan specifieke voorbeelden, die
met elkaar de ‘bandbreedte’ van het type in
beeld brengen. Van die voorbeelden passeert
per gebiedstype een representatief aantal
de revue. Tenzij anders vermeld, gaat het in
de beschrijving en de criteriaformulering om
algemene uitspraken die het hele gebiedstype
dekken. Indien blijkt dat de historische stedenbouwkundige karakteristieken ter plaatste
anders zijn dan dat bepaalde welstandscriteria
voorschrijven kan er, mits daar goede argumenten voor zijn, afgeweken worden van deze
criteria.
Bij de toetsing van bouwinitiatieven op ‘nieuw
land’ - bijvoorbeeld een gedempt havenbekken of een waterplas - wordt uitgegaan van
de karakteristiek van het direct aangrenzende
gebiedstype, het daarbij behorende welstandsniveau en de daaraan verbonden welstandscriteria.
Bouwinitiatieven op het water in welstandsplichtige gebieden die vergunningplichtig
zijn worden getoetst aan redelijke eisen van
welstand. Totdat er aparte criteria zijn opgesteld voor bouwwerken op het water worden
deze getoetst op basis van de uitgangspunten
van welstandstoetsing. Als uitgangspunt wordt
daarbij gehanteerd dat het bouwinitiatief moet
aansluiten bij de karakteristiek van het water.
Reclame-uitingen op het water in welstandsplichtige gebieden worden getoetst aan de
sneltoetscriteria voor reclame (zie hoofdstuk
reclame welstandsnota).
De welstandsniveaukaart is een beleidskaart
waarop staat aangegeven welk niveau van
welstandstoetsing op een bepaald gebied van
toepassing is. Het is mogelijk dat na vaststelling van de welstandsnota voor bepaalde
gebieden door het bestuur nieuw of aanvullend
welstandsbeleid wordt vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vaststelling van een
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welstandsparagraaf of als welstandscriteria
moeten worden geformuleerd voor een nieuw
beschermd stadsgezicht. In dat geval wordt
de welstandsniveaukaart aangepast aan de
nieuwe situatie.
• Bij deze welstandsnota behoren drie losse
kaarten (de gebiedstypenkaart, de welstandsniveaukaart en de reclamekaart). Daarnaast
zijn in de nota bij verschillende hoofdstukken
kleine kaartjes gevoegd. Indien deze verschillen van de aan de nota toegevoegde losse
kaarten, dan zijn de losse kaarten bepalend.
• Indien de welstandscriteria uit deze nota strijdig zijn met de voorschriften uit het bestemmingsplan, dan prevaleren de voorschriften uit
het bestemmingsplan.
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Gebiedskenmerken als uitgangspunt
Bij het toetsen van een plan voor nieuwbouw of
verbouw aan redelijke eisen van welstand wordt
in de eerste plaats gekeken of de karakteristiek
van het gebouw of het gebied in stand wordt
gehouden of wordt versterkt. Daarnaast wordt
gekeken naar de kwaliteit van het gebouw zelf.
Voor welstandstoetsing is een goed beeld van de
bestaande situatie daarom van groot belang. Die
bestaande situatie wordt beschreven en geanalyseerd in deze welstandsnota (zie deel 2, De Toelichting). Op grond daarvan zijn criteria opgesteld
op basis waarvan het bouwplan wordt beoordeeld. Omdat veel gebieden beschikken over
overeenkomstige karakteristieken als gevolg van
een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis, ontwikkelingswijze en samenhang van stedenbouw,
architectuur en openbare ruimte, is het onnodig
om elke wijk of buurt van Rotterdam afzonderlijk
te beschrijven. Gebieden met dezelfde karakteristieken worden ondergebracht bij een gebiedstype.
De opbouw en onderverdeling van Rotterdam in
verschillende gebiedstypen wordt de gebiedstypologie genoemd. Deze gebiedstypologie vormt
de basis van de welstandsnota. Er zijn veertien
gebiedstypen onderscheiden in Rotterdam, die
een groot deel van de stad bestrijken. Op de
gebiedstypenkaart staat aangegeven tot welk
gebiedstype een bepaalde locatie behoort.
Het onderbrengen van de verscheidenheid van
Rotterdam in gebiedstypen blijkt goed mogelijk,
maar is anderzijds ook een beperking van de
werkelijkheid. Voor sommige gebieden die van
cultuurhistorische betekenis zijn, van groot openbaar belang of van bijzondere betekenis voor het
beeld van de stad, zijn daarom aparte beschrijvingen gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor Historisch Delfshaven, Kralingen Midden, de
binnenstad en het Zuiderpark.
Voor nieuw te ontwikkelen gebieden of voor
gebieden die ingrijpend van karakter veranderen
zal een nieuwe karakteristiek ontwikkeld moeten
worden. ’De nota die deze nieuwe en gewenste
karakteristiek bevat wordt welstandsparagraaf
genoemd. Welstandsparagrafen worden, na
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bestuurlijke vaststelling, onderdeel van de welstandsnota.
Verschillende welstandsniveaus
Omdat niet alle gebieden een zelfde belang hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en het aanzien
van Rotterdam, wordt er in de welstandsnota
onderscheid gemaakt in beleidsniveaus. Deze
beleidsniveaus worden welstandsniveaus
genoemd. Op de welstandsniveaukaart staat
aangegeven welk niveau op een bepaalde locatie
van toepassing is. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen vier welstandsniveaus: ‘bijzonder’, ‘ontwikkeling’, ‘regulier’ en ‘welstandsvrij’.
Bijzonder
Het welstandsniveau ‘bijzonder’ is van toepassing op gebieden die een bijzondere cultuurhistorische betekenis hebben en/of van groot
openbaar belang zijn. Deze gebieden kennen
een hoge belevingswaarde en zijn belangrijk voor
het totaalbeeld van de stad. In Rotterdam is het
welstandsniveau ‘bijzonder’ van toepassing op de
beschermde stadsgezichten, de binnenstad, het
gebied Kernen en Plassen in Hillegersberg, de
twee grote stadsparken en de hoofdwegenstructuur. Voor deze gebieden gelden hoge kwaliteitsambities en er wordt meer prioriteit gegeven aan
bestuurlijke handhaving.
Ontwikkeling
Voor bepaalde gebieden is bestuurlijk een
welstandsparagraaf vastgesteld. Deze gebieden
vallen onder het welstandsniveau ‘ontwikkeling’.
In deze gebieden wordt een omvangrijke bouwopgave gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke
context ingrijpend verandert. Een welstandsparagraaf kan extra ondersteuning bieden aan
de inzet van het bestuur om in deze gebieden
een hoge en specifieke ruimtelijke kwaliteit te
realiseren. De criteria in een welstandsparagraaf
zijn veelal specifieker en uitgebreider dan die voor
een regulier gebied. Welstandsparagrafen kunnen
alleen worden opgesteld voor gebieden die door
de gemeenteraad zijn aangewezen als ontwikke-
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lingsgebied. Als er voor een ontwikkelingsgebied
geen welstandsparagraaf is opgesteld, dan geldt
het onderliggende welstandsniveau (regulier of
bijzonder).
Regulier
Het reguliere welstandsniveau is van toepassing op het grootste deel van het grondgebied
van Rotterdam. De niet-uitzonderlijke cultuurhistorische betekenis en de beperkte ruimtelijke
dynamiek van deze gebieden rechtvaardigen het
reguliere welstandsniveau. Desalniettemin zijn
deze gebieden, veelal woonwijken, de drager
van het stedelijke weefsel en moeten ze ook als
zodanig verzorgd worden.
Welstandsvrij
Het beleidsniveau ‘welstandsvrij’ is van toepassing op delen van de Waterwijk in Nesselande,
delen van het Park Zestienhoven en grote delen
van het Havengebied. In deze gebieden vindt
geen welstandstoetsing plaats. Het gaat om op
zichzelf staande gebieden die nauwelijks invloed
hebben op de beleving op stedelijk niveau of om
gebieden met welstandsvrije kavels.
Twee soorten criteria
De analyse van de stad heeft geleid tot gebiedscriteria, waarmee getoetst kan worden of een plan
past in een bepaald gebied. Omdat de stad veel
verschillende soorten gebieden kent vormen deze
criteria de hoofdmoot van het beleid. Maar het is
gebleken dat er ook (kleine) bouwwerken zijn die
in vrijwel de gehele stad gelijk beoordeeld kunnen
worden - alleen bij monumenten zijn ze niet van
toepassing. Daardoor zijn de criteria voor deze
bouwwerken dus overal gelijk. Deze criteria zijn
daardoor niet aan gebieden, maar aan het bouwwerk gekoppeld. Omdat het vrijwel uitsluitend
objectief meetbare criteria zijn kunnen procedures hiermee snel worden doorlopen en worden ze
sneltoetscriteria genoemd.

De gebiedscriteria
De gebiedscriteria hebben deels betrekking op
gebiedsspecifieke aspecten, deels op algemene
kwaliteitsaspecten. Het bleek mogelijk van die
laatste groep een set samen te stellen die in
elk gebied geldt. Deze worden hierna de vaste
gebiedscriteria genoemd. De criteria die specifiek
voor een bepaald gebied daar aan toegevoegd
moeten worden heten hierna de aanvullende
gebiedscriteria. Het aantal aanvullende gebiedscriteria kan per deelgebied verschillen. Vanzelfsprekend zijn er meer aanvullende gebiedscriteria
in de bijzondere gebieden dan in de reguliere.
De sneltoetscriteria
Voor een aantal soorten kleine bouwwerken zijn
aparte criteria opgesteld. Deze criteria worden
sneltoetscriteria genoemd. Ze zijn niet gebiedsspecifiek maar juist algemeen toepasbaar. In de
sneltoetscriteria zijn ondubbelzinnig de plaats, de
vorm, de maat en/of het kleur- en materiaalgebruik vastgelegd. Er zijn sneltoetscriteria opgesteld voor:
• Reclame
• Erfafscheidingen
• Dakkapellen
• Dakterrassen
• Zonnecollectoren en zonnepanelen
• Kozijn- of gevelwijzigingen
• Rolhekken, luiken en rolluiken bij nietwoongebouwen
• Terrasschermen, zonneschermen en markiezen bij (horeca)inrichtingen
Het kan voorkomen dat in een bepaalde straat
of buurt een specifiek beleid voor een van de
genoemde categorieën bouwwerken is opgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan is dat altijd in
de vorm van een referentie aan een daar voorkomend uitgevoerd bouwwerk, bijvoorbeeld als
onderdeel van het oorspronkelijke gebouw. Dat
bouwwerk wordt dan ten voorbeeld gesteld en
heet: ‘de trendsetter’.
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De achtergrond van de criteria
De welstandscriteria, zowel de gebiedscriteria als
de sneltoetscriteria, zijn gebaseerd op een aantal
uitgangspunten die betrekking hebben op het
bouwwerk in zijn omgeving, op het bouwwerk als
ruimtelijk object en op de wijze waarop het bouwwerk wordt gematerialiseerd. Deze uitgangspunten stoelen op het vakmanschap van de architect,
en zijn terug te voeren op duurzaam geldende
principes in de architectuur als een kennisgebied.
Deze uitgangspunten van welstandstoetsing
zijn in het geval van de gebiedscriteria vertaald
naar de kenmerken van de omgeving en in het
geval van de sneltoetscriteria naar het object van
toetsing.
Toetsing bij uitzonderingen
In bepaalde gevallen zijn de sneltoetscriteria
of de gebiedscriteria ontoereikend of niet van
toepassing. Deze situatie kan zich voordoen bij
een aanvraag voor een bouwplan in een ontwikkelingsgebied dat niet tot een bepaald gebiedstype behoort en waar geen welstandsparagraaf
voor is vastgesteld, of wanneer sprake is van een
bouwplan dat zelf een nieuwe context genereert
waardoor de gebiedscriteria niet volstaan. In deze
situaties kan een plan getoetst worden aan de
hand van de uitgangspunten van welstandstoetsing. Anders dan het volgen van de karakteristiek van de omgeving zoals bij de gebiedscriteria
wordt in dit geval gevraagd dat nieuwbouw zich in
algemene zin rekenschap geeft van de omgeving.
Ze bieden daardoor de ruimte voor experiment en
vernieuwing. Het is aan het bestuur om, op basis
van het welstandsadvies, te bepalen in welke
situaties ze van toepassing zijn.
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Uitgangspunten van welstandstoetsing
Ruimtelijke inpassing; het gebouw en de stad
1. Bouwinitiatieven zijn altijd specifiek ontworpen
voor het omliggende gebied
Bij een bouwwerk of project moet rekening
gehouden worden met de schaal van het gebied waarin het wordt gerealiseerd en met zijn
huidige en mogelijk toekomstige karakter. Van
een enkele villa in een park met een openbaar
karakter wordt verwacht dat deze de openheid van het park in stand houdt. Een toren in
de binnenstad moet niet alleen passen in het
omringende stadsweefsel, maar ook in het
ensemble van torens waartoe het behoort en
dat de binnenstad markeert.
2. Bouwwerken verstoren de stedenbouwkundige
structuur niet.
Het bestaansrecht van een gebouw ligt niet
alleen in hoe het functioneert voor het doel
waarvoor het wordt gebouwd, maar ook in de
betekenis die het heeft in zijn stedelijke omgeving. Immers de gevels en de volumes ervan
vormen niet alleen de externe begrenzing van
gebouwen, maar tegelijkertijd ook de wanden
van de openbare ruimte. Deze ruimtewerking
dient door het bouwwerk te worden bevestigd
of versterkt; soms door onderdeel te worden
van de continuïteit van een wand van afzonderlijke panden in een stadsdeel met gesloten
bouwblokken, soms juist door als object in de
ruimte afstand te houden tot de bebouwing in
de omgeving, zodat zichtlijnen open worden
gehouden.
Verschijningsvorm; het gebouw op zichzelf
3. Nieuwbouw heeft een herkenbare hoofdvorm.
De eerste ervaring van een gebouw is hoe het
zich als massa in de ruimte presenteert. De
zeggingskracht van een gebouw als onderdeel
van de omgeving is in belangrijke mate afhankelijk van de helderheid van de wijze waarop
het volume is samengesteld. Verwacht mag
worden dat de verschijningsvorm niet louter de
weergave is van de verschillende functies die
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in het gebouw zijn ondergebracht, maar dat
deze zodanig zijn geordend dat het gebouw
zich als een eenduidig object presenteert.
4. De opbouw van de gevels is consequent en
goed van verhouding
De afmetingen en verhoudingen van de
gevelopeningen en de dichte delen en de
aanwezigheid van balkons, erkers en penanten bepalen in belangrijke mate de compositie
van het gevelvlak. Door het gevelmateriaal in
combinatie met de neggediepte, de kozijnmaten, de kozijnindeling en de niet-transparante
delen van puivullingen wordt de massawerking
van het gebouw bepaald. Of de onderlinge
verhoudingen in samenhang met de massawerking leiden tot een geslaagd, evenwichtig
gevelbeeld is niet op voorhand in algemene
regels te vatten. Per project liggen de randvoorwaarden daarvoor te ver uiteen. Toch is dit
een onderwerp dat van de ontwerper de volle
aandacht verdient, vooral waar het de naar het
openbaar gebied gerichte zijde van bouwwerken betreft.
5. De (begane grond-)gevel aan de straatzijde
draagt bij aan de beleving van het openbare
gebied
In een dichtbebouwde omgeving, zoals in de
stad, is het private domein onderdeel van de
beleving van de openbare ruimte. De straatwanden veelal met winkels en woningen zijn
het beeldvormende kader voor het openbare
gebied. De verschijningsvorm van deze begrenzing bepaalt de ervaring van de openbare
ruimte, zonder de bijdrage van de gevels van
de veelal private bebouwing kan het openbare
gebied niet tot leven komen. De afwisseling,
in functie en uitdrukking, van de afzonderlijke
gebouwen draagt daardoor in sterke mate bij
aan het openbare gebied als stedelijk verblijfsgebied, een stedelijke ruimte waar mensen
kunnen bewegen, verblijven en ontmoeten.
Verwacht mag worden dat die delen van een
gebouw die direct grenzen aan het openbare
gebied, in programma en expressie op dat
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openbare gebied zijn gericht en niet naar binnen gekeerd of afgesloten zijn daarvan.
Materiaal, kleur en detaillering, de bouwkundige
uitwerking
6. Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen
het gevelbeeld van het gebouw
Het karakter en de uitdrukking van het gebouw
is de resultante van hoofdvorm, geleding,
gevelcompositie, raamindeling, neggediepte,
kleur- en materiaalgebruik. De wijze waarop
de verschillende bouwmaterialen zijn samengesteld tot een groter geheel (gevelcomponent
of gevel) geeft inhoud aan de uitdrukking van
de compositie. Maat en maatverhoudingen,
positie en bevestigingswijze, bepalen hoe de
gevel wordt ervaren: als een geheel of als een
assemblage van verschillende componenten. Elk van de individuele elementen in een
gevelopbouw behoort de gevelcompositie te
ondersteunen.
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Welstandstoetsing bij monumenten

Rotterdam is naast architectuurstad ook een stad
van monumenten. De authenticiteit van deze
bouwwerken is van belang voor de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers, bedrijven en
bewoners. In de relatief jonge, wederopgebouwde
binnenstad zijn de monumenten niet alleen op
zichzelf interessant, maar ook om hun contrastwerking met de omgeving. Ze fungeren als
‘beeldfragment’ van het verdwenen Rotterdam of
als een onverwacht hoogtepunt van vormgeving,
detaillering en materiaalgebruik. In dit deel van de
stad zijn de (oudere) monumenten in zekere zin
incidenten, zoals het Schielandhuis, de St. Laurenskerk, het stadhuis of het postkantoor aan de
Coolsingel. Recent zijn daar een aantal nieuwe
(rijks-) monumenten aan toegevoegd, waarvan de
Lijnbaan het meest opvallend is.
Volgens de Monumentenverordening Rotterdam
zijn monumenten ‘bouwwerken die van algemeen
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische
waarde’. Een monument kan een gebouw zijn,
een woonhuis, een bedrijfspand of een fabriek,
maar ook een ander object (brug, fontein), een
terrein (park, landschap)of een ensemble (een
groep gebouwen die architectonisch of stedenbouwkundig bij elkaar horen).
Indien is besloten een bouwwerk de status van
monument toe te kennen, dan wordt het door
het Rijk of de gemeente ingeschreven in het
monumentenregister. Is een gebouw of complex
aangewezen als beschermd monument, dan geldt
dit vaak voor het hele gebouw, dus niet alleen
voor de voorgevel. Eind 2011 telde Rotterdam
566 rijksmonumenten en 263 gemeentelijke
monumenten.
Aanwijzing van monumenten
Rijksmonumenten worden, na advies van de
gemeente, aangewezen door de minister van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Ze moeten
minimaal vijftig jaar oud zijn. Gemeentelijke
monumenten worden aangewezen door het Col-
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lege van B&W. Voor een gemeentelijk monument
geldt de grens van vijftig jaar niet.
Beschermde stadsgezichten
Het is ook mogelijk het beeld van hele gebieden
te beschermen. Van de gebouwen in zo’n gebied
is dan alleen de buitenkant beschermd. Slechts
het Rijk kan dergelijke gebieden aanwijzen. Aangewezen tot beschermd Stadsgezicht zijn: Historisch Delfshaven, Kralingen Midden, Scheepvaartkwartier en Noordereiland. Deze gebieden
vallen in hun geheel onder bijzondere welstand.
Ruimtelijk beleid
Het belang en de waarde van monumenten en
beschermde stadsgezichten wordt steeds meer
onderkend. Ze kunnen een aanjager en drager
zijn van nieuwe ontwikkelingen. Zo is het beter
benutten van het cultuurhistorisch erfgoed een
van de kernbeslissingen uit de Stadsvisie Rotterdam. Om dit te kunnen realiseren wordt in
Rotterdam voor monumenten een stimulerend
monumentenbeleid gehanteerd dat is gebaseerd
op drie uitgangspunten:
1. Behoud en verandering staan elkaar niet in de
weg.
2. Monumenten moeten gewoon gebruikt kunnen
worden.
3. Monumenten staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een groter geheel.
Bijzondere welstand
Monumenten worden in principe getoetst in het
kader van de monumentenverordening en de
Monumentenwet. Maar bij veranderingen van de
buitenkant en uitbreidingen speelt ook het architectonische aspect. Daarop vindt dan in het kader
van de Woningwet tevens een welstandstoets
plaats. Die toets is vanzelfsprekend niet ‘regulier’, maar ‘bijzonder’. De directe omgeving van
een monument, gevormd door de ring van naast
en tegenover het monument gelegen panden, is
belangrijk voor de beleving daarvan. De omvang
van zo’n ring is moeilijk te definiëren. In ieder
geval vallen de beide panden of percelen aan
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Algemeen kader voor welstandstoetsing
weerszijden van het monument onder bijzondere
welstand. In een beschermd stadsgezicht is dat
reeds het geval; de toevoeging van bijzondere
welstand voor de naaste omgeving geldt dan ook
vooral voor gebieden, waar monumenten geïsoleerd in een omgeving van niet-monumentale
objecten voorkomen die onder reguliere welstand
vallen. Wanneer een monument duidelijk deel uitmaakt van een architectonische eenheid, bijvoorbeeld een kerk op een in samenhang daarmee
ontworpen plein, geldt bijzondere welstand voor
de architectonische eenheid als geheel.

gerespecteerd dan wel gerestaureerd. De basis
van die monumententoets is het gebouw zelf en
de redengevende omschrijving. Bij de welstandstoets worden naast de redengevende beschrijving
de gebiedscriteria aangehouden. Wanneer die
ontoereikend zijn kan teruggevallen worden op
de ‘uitgangspunten van welstandstoetsing’. Voor
panden aan weerszijden van monumenten geldt
bijzondere welstand, wat inhoudt dat de ingrepen
die de verschijningsvorm vanaf het openbare
gebied bepalen worden getoetst op de gevolgen
voor de beleving van het monument.

Redengevende omschrijving
Ten behoeve van de aanwijzing is een redengevende omschrijving gemaakt. Deze geeft aan
waarom het gebouw of object is aangewezen
als beschermd monument. De redengevende
omschrijving omvat een beschrijving van de
karakteristieken van het bouwwerk en er kan
informatie aan worden ontleend over de relatie
van het monument met zijn omgeving. Hij is op te
vragen bij het gemeentelijke Bureau Monumenten, evenals een recente versie van de monumentenlijst.
Soms is de redengevende omschrijving te summier om een plan te toetsen en volgt er nog een
analyse ter plaatse door het Bureau Monumenten
of wordt geadviseerd een architectuurhistorische
analyse, een bouwhistorisch onderzoek of een
cultuurhistorische verkenning op te stellen door
een daarin gespecialiseerd bureau. Dit is zeker
gebruikelijk bij grote, ingrijpende aanpassingen
of restauraties en kan verplicht worden gesteld
vanuit de gemeentelijke monumentenverordening.

Op te vragen documenten
• De ‘redengevende omschrijving’
• Een architectuurhistorische analyse, als
nadere uitwerking van de redengevende omschrijving.
• Een bouwhistorisch onderzoek, waarin de
bouwhistorische waarden van een gebouw
of object zijn onderzocht en geanalyseerd.
Een bouwhistorisch onderzoek kan verplicht
gesteld worden.
• Een cultuurhistorische verkenning, waarin in
beeld wordt gebracht wat de sterke en zwakke
punten zijn van een complex gebouw of een
opnieuw in te richten gebied en wat de veranderingen kunnen toevoegen aan het gebied of
gebouw.

Toetsing
In Rotterdam is besloten de welstandstoets en de
monumententoets tegelijkertijd te laten plaatsvinden.
Alle ingrepen aan voor-, zij-, en achterkant van
een monument zijn object van toetsing, evenals
het interieur. Zij worden beoordeeld op de zorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke architectuur, materialen, details en kleuren worden
We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

• Bij grote ingrepen aan een monument zijn een
onafhankelijk opgesteld cultuurhistorisch en
bouwhistorisch onderzoek gewenst. Vanuit
die onderzoeken is het vervolgens wenselijk
om voor de ingrepen een goed onderbouwde
restauratie en verbouwvisie op te stellen, die
als basis voor planontwikkeling en plantoetsing
kan dienen.
• Bij de welstandstoets van monumenten worden naast de redengevende beschrijving de
gebiedscriteria aangehouden. Wanneer die
ontoereikend zijn kan teruggevallen worden op
de ‘uitgangspunten van welstandstoetsing’.
• Bij ingrepen aan panden aan weerszijden van
een monument of deel uitmakend van dezelfde
architectonische eenheid, wordt een hoge
architectonische kwaliteit vereist, gericht op
het in zijn waarde laten of brengen van het
monument. Daarbij is er bijzondere aandacht
voor het materiaalgebruik en de detaillering
(bijzondere welstand).
• Voor beschermde stadsgezichten geldt bijzondere welstand. Per beschermd stadsgezicht
zijn specifieke gebiedscriteria opgesteld.

Resumé
• Monumenten worden getoetst in het kader van
de monumentenwet en in het kader van de
woningwet.
• In het kader van de monumentenwet is het
bouwwerk zoals aangetroffen samen met de
redengevende omschrijving daarvan het kader
voor toetsing; de ingreep zal in zijn algemeenheid de beschreven stilistische karakteristiek,
de vormgeving, de detaillering en het materiaalgebruik van het monument intact moeten
laten; waar mogelijk moet het monument zelfs
terug worden gebracht in de oorspronkelijke
staat.
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Routeplanner voor welstandstoetsing
Gebruik van de welstandsnota
Routeplanner
Gebiedstypenkaart
Welstandsniveaukaar t
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Gebruik van de welstandsnota

De welstandsnota kan op verschillende wijzen
gehanteerd worden. Uit de beschrijvingen en
criteria kunnen stedenbouwkundigen kennis
en voorbeelden halen om ruimtelijke plannen
te maken. Architecten kunnen erin vinden wat
de context en de criteria zijn waarbinnen een
bouwplan ontwikkeld wordt. Bouwers zullen zich
meestal direct richten op de criteria waaraan
(ver-)bouwingen moeten voldoen. En bewoners
en eigenaren van panden kunnen er in vinden
welke kwaliteiten in hun omgeving van belang
worden geacht. En natuurlijk fungeert de nota
als instrument om bouwplannen te toetsen. Om
te zien of een bouwplan niet in strijd is met dit
beleid, met redelijke eisen van welstand dus, is de
hierna volgende routeplanner gemaakt.

De gebiedscriteria zijn beschrijvend en daardoor
minder objectief en concreet dan de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Ze laten ruimte voor interpretatie in het licht
van het concrete bouwplan. Aan de hand van de
omgeving en het bouwplan worden de criteria
geïnterpreteerd. Die interpretatie kan in een vroeg
stadium worden besproken met de gemeente. Dit
wordt zeker aanbevolen bij twijfel of in geval van
belangrijke afwijkingen van de criteria.

De planindiener die wil weten welke welstandscriteria van toepassing zijn, zal eerst kijken
welke criteria gelden voor de locatie of voor het
type bouwwerk. Voor het meest voorkomende
voorbeeld, een dakkapel (voor zover deze niet
vergunningvrij is) volstaat het voor de planindiener om kennis te nemen van de betreffende
sneltoetscriteria. Bij de deelgemeente kan
nagevraagd worden of er in de betreffende straat
een dakkapel als ‘trendsetter’ is aangewezen
en kan tevens worden nagegaan of er voor het
betreffende gebied nog iets bijzonders over dakkapellen wordt gezegd. Met deze informatie heeft
de planindiener voldoende gegevens om een dakkapel te realiseren die voldoet aan redelijke eisen
van welstand.
Voor alle niet-vergunningvrije bouwwerken die
niet vallen onder de lijst van veel voorkomende
kleine bouwplannen en niet worden gerealiseerd
in welstandsvrij gebied gelden de gebiedscriteria die bestaan uit de vaste gebiedscriteria en
daaraan gekoppeld de aanvullende criteria van
het betreffende gebied. Bij ontwikkelingslocaties
worden de criteria uit de welstandsparagraaf
gehanteerd. Mochten om wat voor reden dan ook
de andere criteria niet toegepast kunnen worden,
kan worden teruggevallen op de uitgangspunten
van welstandstoetsing
Algemeen kader voor welstandstoetsing
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Routeplanner voor welstandstoetsing
Routeplanner
Bouwactiviteit heeft betrekking op een
monument

Toets aan redengevende omschrijving en aan de
criteria uit de welstandsnota

ja

Zie: Welstandstoetsing bij monumenten, p. 20

nee

Bouwactiviteit voldoet aan voorwaarden
vergunningvrij bouwen
Zie Besluit omgevingsrecht (Bor) en / of
informatiebrochures vergunningvrij /
vergunningplichtig bouwen van de
Rijksoverheid.

ja

Geen preventieve Welstandstoets wel
Excessenregeling

Bouwactiviteit vindt plaats in een welstandsvrij gebied
ja

nee

Zie: Excessenregeling, p. 14

nee

Toets aan de Sneltoetscriteria
Bouwactiviteit voldoet aan de
voorwaarden voor toetsing aan de
Sneltoetscriteria

Zie: Sneltoetscriteria, p. 79
ja

nee

Toets aan de Uitgangspunten voor
welstandstoetsing

Bouwactiviteit kan getoetst worden aan
de Gebiedscriteria
nee

Zie: Uitgangspunten voor welstandstoetsing, p. 19

ja

Bepaal het welstandsniveau
Regulier
Bijzonder
Ontwikkeling

Welstandsniveau regulier:
A. Bepaal het gebiedstype
B. Toets aan: Vaste gebiedscriteria en Aanvullende
gebiedscriteria reguliere gebieden, p. 35 en 37

Welstandsniveau bijzonder:
A. Bepaal het gebied of de structuur
B. Toets aan: Vaste gebiedscriteria en Aanvullende
gebiedscriteria bijzondere gebieden, p. 35 en 53

Welstandsniveau ontwikkeling:
A. Bepaal de geldende welstandsparagraaf
B. Toets aan criteria uit de welstandsparagraaf

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Routeplanner voor welstandstoetsing

Gebiedstypenkaart
‘De opbouw en onderverdeling van
Rotterdam in verschillende gebiedstypen
wordt de gebiedstypologie genoemd.
Deze gebiedstypologie vormt de basis
van de welstandsnota. Er zijn veertien
gebiedstypen onderscheiden in Rotterdam,
die een groot deel van de stad bestrijken.
Op de gebiedstypenkaart staat aangegeven
tot welk gebiedstype een bepaalde locatie
behoort.’

Historische linten en kernen

Centrummix

Niet-planmatige uitbreidingen

Stedelijke knooppunten

Planmatige stedelijke uitbreidingen

Rivierlocaties

Tuindorpen

Kantorenlocaties

Stempel- en strokenbouw

Haven- en bedrijventerreinen

Woningbouw 1970-1985

Stedelijke groengebieden

Projecten na 1985

Overige groengebieden

Stedelijke villagebieden

Gemeentegrens
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Routeplanner voor welstandstoetsing

Welstandsniveaukaart
‘Omdat niet alle gebieden een zelfde
belang hebben voor de ruimtelijke kwaliteit
en het aanzien van Rotterdam, wordt er in
de welstandsnota onderscheid gemaakt
in beleidsniveaus. Deze beleidsniveaus
worden welstandsniveaus genoemd. Op de
welstandsniveaukaart staat aangegeven
welk niveau op een bepaalde locatie
van toepassing is. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen vier welstandsniveaus:
‘bijzonder’, ‘ontwikkeling’, ‘regulier’ en
‘welstandsvrij’.’

Welstandvrij

Toekomstige ontwikkelingsgebieden

Regulier

Beschermd stadsgezicht

Bijzonder

Toekomstig beschermd stadsgezicht

Ontwikkeling

Hoofdwegenstructuur
De Ruit

Gemeentegrens
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Routeplanner welstandstoetsing
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Routeplanner voor welstandstoetsing
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Gebiedscriteria
Vaste criteria reguliere en bijzondere gebieden
Aanvullende criteria reguliere gebieden
Aanvullende criteria bijzondere gebieden
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Gebiedscriteria

Vaste criteria reguliere en bijzondere gebieden

Aanvullende criteria reguliere gebieden
‘De gebiedscriteria hebben deels betrekking
op gebiedsspecifieke aspecten, deels
			
op
algemene kwaliteitsaspecten. Het bleek
			
mogelijk
van die laatste groep een set
			
samen
te stellen die in elk gebied geldt.
			
Deze
worden hierna de vaste gebiedscrite			
ria
genoemd. De criteria die specifiek voor
			
een
bepaald gebied daar aan toegevoegd
			
moeten
worden heten hierna de aanvul			
lende
gebiedscriteria. Het aantal aanvul			
lende gebiedscriteria kan per deelgebied
			
verschillen. Vanzelfsprekend zijn er meer
			
aanvullende
gebiedscriteria in de bijzon			
dere gebieden dan in de reguliere.’
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aanvullende criteria bijzondere gebieden
			
			
			
			
			
			
			
			
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Historische linten en kernen
Niet-planmatige uitbreidingen
Planmatige stedelijke uitbreidingen
Tuindorpen
Stempel- en strokenbouw
Woningbouw 1970-1985
Projecten na 1985
Stedelijke villagebieden
Rivierlocaties
Stedelijke knooppunten en voorzieningen
Kantorenlocaties
Haven- en bedrijventerreinen
Stedelijke groengebieden
Overige groengebieden
Centrumgebied
Scheepvaartkwartier
Historisch Delfshaven
Noordereiland					
Kralingen Midden					
Blijdorp / Bergpolder
Kern en Plassen
Kralingse Bos					
Zuiderpark
De Ruit en de Hoofdwegenstructuur
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Gebiedscriteria | Vaste criteria reguliere en bijzondere gebieden
De vaste gebiedscriteria
(per deelgebied aan te vullen met de aanvullende
gebiedscriteria)
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
Hoofdvorm
• 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.
Gevelopbouw
• 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.
Overgangen privé-openbaar
• 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.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Materiaal, kleur en detaillering
Algemeen
• 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.
Specifiek
• 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.

G e b i e d s c r i t e r i a | Va s t e c r i t e r i a r e g u l i e r e e n b i j z o n d e r e g e b i e d e n
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Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
1.

Historische linten en kernen

2.

Niet-planmatige uitbreidingen

3.

Planmatige stedelijke uitbreidingen

4.

Tuindorpen

5.

Stempel- en strokenbouw

6.

Woningbouw 1970-1985

7.

Projecten na 1985

8.

Stedelijke villagebieden

9.

Rivierlocaties

10. Stedelijke knooppunten en voorzieningen
11. Kantorenlocaties
12. Haven- en bedrijventerreinen
13. Stedelijke groengebieden
14. Overige groengebieden
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Gebiedscriteria

Aanvullende criteria reguliere gebieden
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Historische linten en kernen
Niet-planmatige uitbreidingen
Planmatige stedelijke uitbreidingen
Tuindorpen
Stempel- en strokenbouw
Woningbouw 1970-1985
Projecten na 1985
Stedelijke villagebieden
Rivierlocaties
Stedelijke knooppunten en voorzieningen
Kantorenlocaties
Haven- en bedrijventerreinen
Stedelijke groengebieden
Overige groengebieden

Overzichtskaart Reguliere gebieden
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Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
1 | Historische linten en kernen

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Typerend voor historische linten en kernen is dat
er pand voor pand is gebouwd, veelal door of in
opdracht van de eigenaren zelf. De bebouwing is
daarom onderling verschillend van vorm, massa,
materiaalgebruik en kleur. De panden dateren uit
verschillende tijden, zijn in verschillende stijlen
gebouwd en de percelen hebben verschillende
kavelbreedtes. Er is een afwisseling tussen grote
en kleine panden. De dakcontour en de positie van de panden op de verschillende kavels
verspringt. Diversiteit is dus de norm. Juist in de
kernen, waar de bebouwing dicht opeen staat,
springt die diversiteit het meest in het oog.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is het herkenbaar houden (of zelfs
maken) van het afwisselende en karakter van de
historische linten en kernen en het tegengaan van
schaalvergroting.
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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.

1

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

G e b i e d s c r i t e r i a | A a nv u l l e n d e c r i t e r i a r e g u l i e r e g e b i e d e n | H i s t o r i s c h e l i n t e n e n k e r n e n

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
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2 | Niet-planmatige uitbreidingen

Bij niet-planmatige uitbreidingen wordt de stedenbouwkundige structuur gevormd door gesloten
bouwblokken en bestaat de bebouwing uit afzonderlijke panden met een eigen architectuur of uit
een kleine serie panden met dezelfde architectuur. In het bouwblok zijn de hoeken vrijwel altijd
architectonisch verbijzonderd.
De panden hebben een klassieke, verticale
gevelopbouw die bestaat uit een basement,
een middendeel en een bekroning door middel
van een afwijkend vormgegeven bovenste laag.
Karakteristiek voor de strak in de rooilijn staande
gevelwanden is het ritme van de verticale vensters die in horizontale stroken zijn aangebracht.
Bindende elementen zijn vaak de daklijsten en de
cordonlijsten tussen de verdiepingen.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is het herkenbaar houden van de
architectonische ensembles en de oorspronkelijke
stedenbouwkundige structuur. Iedere ingreep,
zowel bij beheer en onderhoud als bij nieuwbouw,
dient te worden bekeken op de gevolgen voor
het grotere geheel (buurt, straat, architectonisch
ensemble). Bij beheer en onderhoud gaat het om
de kwaliteit van het gevelbeeld, bij nieuwbouw
om het aansluiten bij de bestaande c.q. oorspronkelijke structuur van het gebied (rooilijnen,
bouwhoogtes). Bij renovatie van vooroorlogse
bebouwing ligt de nadruk op behoud en herstel
van oorspronkelijke karakteristieken.

G e b i e d s c r i t e r i a | A a nv u l l e n d e c r i t e r i a r e g u l i e r e g e b i e d e n | N i e t - p l a n m a t i g e u i t b r e i d i n g e n
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Ruimtelijke inpassing
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles.
Verschijningsvorm
• Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een
herkenbare hoofdvorm.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt
gekenmerkt door een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten,
kroonlijsten etc.).
• Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende
vormgeving, e.d.).
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Detaillering ondersteunt de verwevenheid van
verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.
• Materialen en detaillering zijn afgestemd op
die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan.
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3 | Planmatige stedelijke uitbreidingen
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In de planmatige stedelijke uitbreidingen vormen
de afzonderlijke bouwblokken met elkaar grotere
architectonische eenheden die in (symmetrische)
ensembles zijn gerangschikt. Er is daardoor een
sterke samenhang tussen stedenbouw en architectuur. De stedenbouwkundige structuur wordt
versterkt door de architectonische verbijzondering
van de hoeken of door accenten op strategische plekken. Zowel in de stedenbouw als in de
architectuur is het collectieve aspect (herhaling,
samenhang, hiërarchie) sterk aanwezig en is de
expressie van het individuele object ondergeschikt. Het accent ligt daarbij op de compositie
van het blok als geheel.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is het herkenbaar houden van de
sterke samenhang tussen bebouwing, openbare
ruimte en groenstructuur. Iedere ingreep, zowel
bij beheer en onderhoud als bij nieuwbouw, dient
te worden bekeken op de gevolgen voor de architectonische eenheid en de stedenbouwkundige
compositie. Om ervoor te zorgen dat bindende
elementen herkenbaar blijven heeft een identieke
aanpak per architectonische eenheid de voorkeur. Bij renovatie en onderhoud gaat het om de
detaillering van gevelkozijnen, ingangspartijen
en daklijsten. Bij nieuwbouw is het van belang
om per bouwblok te streven naar complexmatige
bouw onder één architectuur, zoals dat bij de
oorspronkelijke bouw ook gebeurde.
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Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit gebiedstype het bouwblok of een aantal blokken
of gespiegelde wanden).

3

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Vormgeving of accentuering van de hoeken
vindt plaats in samenhang met het blok als
geheel en met de omringende blokken.
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft
een afgewogen verhouding open - gesloten die
aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing.
• Bindende elementen binnen een gevelwand
(dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en
erkers) blijven bij verbouw in stand of sluiten
bij nieuwbouw aan op het bestaande.
• 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
• Materialen en detaillering zijn afgestemd op
die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan.
• 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.
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4 | Tuindorpen

Bij de tuindorpen van vóór 1940 is sprake van
eenheid in ontwerp: bebouwing, openbare ruimte
en groen vormen een afgerond, samenhangend
geheel. Zowel plattegrond als bebouwing dragen
een duidelijk ontwerpstempel. De hiërarchische
opbouw is eenvoudig en wordt versterkt door de
bebouwing. Bijzondere functies zoals winkels,
een kerk of een school zijn op centrale plekken gesitueerd. De straten variëren in lengte
en bestaan uit rijen woningen die meestal een
voortuin hebben. Langs de paden staan hagen.
De hoeken van de bouwblokken bestaan vaak uit
meerdere aaneen gebouwde volumes. De straatwanden zijn meestal vormgegeven met kleine
sprongen in de rooilijn en subtiele verdraaiingen.
De tuindorpen van na 1945 zijn eenvoudiger van
opzet maar hebben wel een duidelijk groen,‘dorps’
en kleinschalig karakter.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de welstandstoets is het behouden dan wel herkenbaar
houden van de kenmerkende samenhang tussen
bebouwing, openbare ruimte en groenstructuur.
Bij renovaties gaat het erom de woningen in de
gevelwand zo veel mogelijk identiek te houden,
bindende elementen te handhaven en de helderheid van de overgangen tussen privégroen en
groene openbare ruimte te bewaren. Bij nieuwbouw is het van belang om te streven naar een
bloksgewijze aanpak, waarbij de nieuwbouw is
afgestemd op de omliggende bebouwing en op
het groene karakter van het tuindorp.

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit
gebiedstype gevormd door rijen woningen),
blijven daaraan ondergeschikt en verstoren
deze niet.
Verschijningsvorm
• Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige
hoofdvorm.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• 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.
• 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
• 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.
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We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
5 | Stempel- en strokenbouw

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Woongebieden van het type stempel- en strokenbouw zijn karakteristiek voor de wederopbouwperiode en kwamen tot stand tussen 1950 en
1970. Bij dit gebiedstype zijn bebouwing, openbare ruimte en groen in samenhang met elkaar
ontworpen. Kenmerkend is dat de onderdelen van
de openbare ruimte in elkaar overlopen; geheel
omgrensde ruimtes komen niet voor. Gebouwen
en groen werken samen als coulissen en vormen
‘schermen‘ in de ruimte. De bebouwing is eenvoudig en bestaat merendeels uit lage eengezinswoningen, (portiek-)etageflats en hoge galerijflats.
Er is veelal een doordachte gecomponeerde
afwisseling tussen laag, middelhoog en hoog, in
een aantal gevallen in een duidelijk herkenbaar
repeterend patroon, de stempel. De verhouding en de schaal varieert per stempelgebied.
Momenteel vindt in veel wijken van dit type een
ingrijpende, grootschalige herstructurering plaats.
Daarbij blijft de bestaande stedenbouwkundige
structuur herkenbaar en wordt aangestuurd op
een architectuur die past bij de bebouwing uit de
wederopbouwperiode. Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor verbijzondering.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is de transformatie van de uiterst
belangrijke samenhang tussen bebouwing, openbare ruimte en (groen)structuur. Iedere ingreep,
zowel bij beheer en onderhoud als bij nieuwbouw,
dient te worden bekeken op basis van die samenhang.
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Ruimtelijke inpassing
• 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 passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing,
openbare ruimte en groenstructuur en vormen
daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit.

5

Verschijningsvorm
• In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing
samen met bestaande bebouwing een nieuwe
herkenbare identiteit.
• Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm
(strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een
weefselstructuur, grote glasvlakken en zich
herhalende gevelelementen.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op die van de oorspronkelijke bebouwing.
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6 | Woningbouw 1970-1985

Na 1970 ontstonden stedelijke complexen en
kleinschalige woonbuurten met een vertakte
wegenstructuur. Deze laten vaak geknikte vormen
zien met korte zichtlijnen en een hoge mate van
beslotenheid als gevolg van een voortdurend
verspringende rooilijn (woonerven). De hiërarchie
is simpel: wijkontsluitingswegen en -straten voor
doorgaand verkeer en een diffuse verspreiding
van daaruit via straten, paden en erven die ook
voor langzaam verkeer zijn ingericht. Beverwaard,
Oosterflank en Stroveer zijn typische wijken uit
deze periode.
Er zijn zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van woningen overgangen van openbaar
naar privé, bijvoorbeeld via de groenstrookjes,
speelveldjes en paden. Er is in de bebouwing en
in de opbouw van de wijk nadrukkelijk gestreefd
naar kleinschaligheid. De bebouwing is eenvormig en in de woonerven onderscheidt de
individuele woning zich niet van die ernaast.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is het in stand houden van de
stedenbouwkundige en architectonische hoofdlijnen, waarbij veel ruimte is voor verandering en
dynamiek. Ingrepen in de openbare ruimte zijn
vaak gericht op het overzichtelijker maken van de
verkeersstructuur. Aandachtspunt is de voor dit
gebiedstype karakteristieke maar ook kwetsbare
verwevenheid van bebouwing, openbare ruimte
en groen.

G e b i e d s c r i t e r i a | A a nv u l l e n d e c r i t e r i a r e g u l i e r e g e b i e d e n | W o n i n g b o u w 19 7 0 -19 8 5

44

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Bindende elementen binnen een gevelwand
dienen in stand te blijven of worden op overeenkomstige manier vernieuwd: lateibalken
boven ramen en deuren, doorlopende dakrand,
doorlopende (houten) gevelbekleding (indien
aanwezig). Binnen het ‘frame’ van bindende
elementen is ruimte voor verandering.
			

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
7 | Projecten na 1985

Bij de ontwikkelingen na 1985 is sprake van een
gefaseerde planvorming gericht op het bereiken
van een samenhangend geheel van architectuur,
stedenbouw en landschappelijk ontwerp. Tot dit
type behoren grootschalige ontwikkelingen zoals
Prinsenland, Nesselande en Park Zestienhoven, maar ook kleinere ontwikkelingen zoals het
Jasonpark en de Barbeelsingel.
Projecten na 1985 zijn het resultaat van een
samenhangend ontwerp van een traditioneel
stratenpatroon, bebouwing, openbare ruimte en
groen.
De materialisering is gevarieerder en rijker dan in
de voorgaande perioden. Verschillende kleuren metselwerk worden toegepast en er wordt
gebruik gemaakt van hout, natuursteen en andere
materialen. De architectuur is uitgesproken en
expressief, de stijl varieert van neo-modern tot
retro jaren ‘30. In stedenbouwkundige zin varieert
het type van tuindorpachtig en gestapelde bouw
tot hoogbouw. Het resultaat is een veelkleurig
palet: laag- en hoogbouw, hoge en lage dichtheden, rechte en gebogen straatwanden, stenige
en groene buitenruimtes, vrijstaande huizen en
rijtjeshuizen, winkelcentra, kantoren, strakke en
speelse, ingetogen en uitbundige architectuur.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de
welstandstoets is het in stand houden van de
samenhang tussen de verschillende onderdelen
en de aanwezige kwaliteiten, met als doel om de
kwaliteit van de gewilde en goed functionerende
woonmilieus te handhaven. De stijl van de wijk of
het complex is daarbij het uitgangspunt.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van
de architectonische eenheid.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en detaillering zijn binnen de
architectonische eenheid (in dit gebiedstype
de straat, de buurt of de wijk) op elkaar afgestemd.

7
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8 | Stedelijke villagebieden

In de stedelijke villagebieden gaat het om gebouwen met ieder een eigen gezicht. Groene tuinen
scheiden de panden van elkaar. In oudere villagebieden wordt de beeldbepalende en omvangrijke
groenstructuur gevormd door een verweving van
openbaar en particulier groen. De bebouwing is
individueel en kan bestaan uit planmatig aangelegde, vrijstaande of geschakelde villa’s. Soms
is er een verzameling villa’s in dezelfde architectuurstijl ontworpen. Het hoofdgebouw speelt de
hoofdrol; aan- en uitbouwen en bijgebouwen, zijn
daaraan ondergeschikt. Vaak is er grote aandacht
voor de uitstraling van het gebouw, voor het materiaalgebruik en de detaillering. De kleurkeuze
kan per pand sterk verschillen. Erfafscheidingen
kunnen per pand verschillen maar spelen wel een
belangrijke rol als bindend element.
Het in stand houden van het groene karakter van
dit gebiedstype, met individuele huizen in ‘groene
lijstjes’, is uitgangspunt van het ruimtelijke beleid
en de welstandstoets. De erfafscheidingen zijn
daarin het bindend element.
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Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en detaillering zijn afgestemd op
die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
9 | Rivierlocaties

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Rivierlocaties zijn gebieden gelegen aan de rivier
of aan voormalige havenbekkens. Deze locaties
zijn na 1990 getransformeerd van haven- en
industriegebieden naar centrumstedelijke woonen werkgebieden. Vanwege de prominente plek
in het stedelijke weefsel zijn rivierlocaties erg
belangrijk voor het aanzien van de stad. Zo
is de bebouwing van invloed op verschillende
schaalniveaus (de directe omgeving, het grotere
geheel van de rivieroevers en het beeld van de
stad als totaal). De meeste rivierlocaties zijn en
worden ontwikkeld met een hoog ambitieniveau
voor bebouwing en buitenruimte. Uitgangspunt
daarbij is de ruimtelijke continuïteit van de rivier
en de havenbekkens en het in stand houden en/
of versterken van het eigen (historisch bepaalde)
karakter van deze gebieden. De openbare ruimte
is zorgvuldig ontworpen, leunt sterk op de aanwezigheid van het ruime water en heeft een stenig
karakter. De architectonische eenheid bestaat uit
een blok of een ensemble van onderling verschillende gebouwen. De nieuwbouw contrasteert met
de bestaande gebouwen in vormgeving, maar
vertoont een (vaak grote) overeenkomst in maat
en schaal. Materiaal, kleur en detaillering zijn op
elkaar afgestemd om de grote schaal te versterken. Er is veel aandacht voor de detaillering (van
de gevels) en de overgang tussen het gebouw
en de openbare ruimte (de plint). Uitgangspunt
van het ruimtelijk beleid en van de welstandstoets
is het behouden en/of versterken van het eigen
(historisch) bepaalde karakter.
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Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en
de transparantie van de ensembles.

9

Verschijningsvorm
• Ieder gebouw is een autonoom volume.
• Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal
zijn goed mogelijk; wel moet er een verband
zijn met de architectuur van de omgeving.
• De begane grondverdieping past in maat en
schaal bij het karakter van de straat.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en detaillering dienen aan te sluiten
bij het robuuste karakter van de kades en de
waterbekkens.
• 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).
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals
verwoord in het Lichtplan Rotterdam.
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10 | Stedelijke knooppunten

Voorbeelden van stedelijke knooppunten zijn de
winkelcentra Alexandrium en Zuidplein, de campus Woudestein en het Erasmus MC. Karakteristiek voor stedelijke knooppunten is de stapeling
en verknoping van functies, het publiektrekkende
karakter en de hoge dynamiek. De stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is daarmee
echter niet altijd en overal in overeenstemming.
Zo is de bebouwing vaak een verzameling van
(qua kleur en vorm) zeer verschillende gebouwen
met een vrij introvert karakter die onderling weinig
samenhang vertonen. Destijds zijn deze gebieden niet tot onderdeel van het stedelijk weefsel
gemaakt. Een tussenruimte, vaak parkeerterrein,
vormt dan de scheiding. De laatste jaren is in een
aantal gevallen gewerkt aan een betere inbedding
in het stedelijk weefsel. Dit beleid wordt doorgezet. Het uitgangspunt daarbij is om de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van
dit gebiedstype in overeenstemming te brengen
met de rol van belangrijke publiekstrekker.
Daarbij is er extra aandacht voor de openbare
ruimte rond het complex, eventueel aanwezige
gebouwen met een bijzondere cultuurhistorische
waarde, en de uitstraling die het complex heeft op
de openbare ruimte.
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Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de
uitstraling van het stedelijke knooppunt richting
de stad en de openbare ruimte.
• Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere
verweving van de verschillende niveaus en
onderdelen van het stedelijke knooppunt.
Verschijningsvorm
• Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op
de specifieke positie die het gebouw inneemt
binnen het grotere geheel.
• Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal
zijn goed mogelijk; wel moet er een verband
zijn met de architectuur van de omgeving.
• De begane grondverdieping past in maat en
schaal bij het karakter van de straat.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• 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).
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals
verwoord in het Lichtplan Rotterdam.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
11 | Kantorenlocaties

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Typische kantorenlocaties zijn de Brainparken
en het gebied rond de Marten Meesweg. De
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit
van de kantorenlocaties ligt vooral in de structuur
en de inrichting van de openbare ruimte. Meestal
ondersteunt de bebouwing deze structuur met
eenduidige, losstaande volumes in een doorgaande rooilijn. Bij recente kantorenlocaties is er
veel aandacht voor het ontwerp van de buitenruimte. Openbare ruimte en groen zijn daar niet
puur functioneel opgevat, maar ook als omgeving
die de representativiteit van de bedrijven moet
ondersteunen en waar het aangenaam werken
moet zijn. Richtinggevend is in alle situaties de
bijzondere aandacht voor de landschappelijke
aanleg en de inrichting van het maaiveld, als
‘samenbindend kader’ voor het gebied. Het ruimtelijke beleid en de welstandstoets is erop gericht
de kwaliteit van de bebouwing in samenhang met
die van de buitenruimte, volgens het oorspronkelijk ontwerp, te bewaken.

49

Ruimtelijke inpassing
• Gebouwen langs een snelweg vormen een
representatief front.
• De bebouwing speelt in op de landschappelijke
aanleg van het terrein.

11

			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en detaillering ondersteunen het
beeld van een duidelijke hoofdcontour (aantal
materiaalsoorten blijft beperkt).
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12 | Haven- en bedrijventerreinen

Een aantrekkelijke omgeving is een steeds
belangrijker wordende vestigingsfactor De
ruimtelijke kwaliteit van haven- en bedrijventerreinen heeft daarom in de afgelopen jaren steeds
meer aandacht gekregen. Zo is het Havenbedrijf
Rotterdam in 2008 gestart met de uitvoering van
het programma Beeldkwaliteit, dat heeft geleid
tot het beleidsdocument ‘Het Gezicht van de
Haven’. Voor ondernemers worden sindsdien
uitgiftevoorwaarden opgesteld met daarin eisen
ten aanzien van de beeldkwaliteit. In ‘Het Gezicht
van de Haven’ wordt uitgegaan van een tweezijdige transformatie van het havengebied, waarbij
veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke
kwaliteit van havengebieden die grenzen aan het
stedelijke gebied.
Voor het gehele havengebied wordt een aantal
uitgangspunten gehanteerd: ‘low on architecture’,
‘low on colour’ en expressie van ondernemerschap. Gestreefd wordt naar ingetogen kleurgebruik (low on colour: lichte kleuren, grijzen, zilver
of wit) eventueel aangevuld met kleine kleuraccenten. De architectuur is afgeleid van de functie
en de hoofdvorm en dient ingetogen te zijn (low
on architecture). Ook is er een overkoepelende
strategie voor groen en buitenruimte vastgelegd
in het ‘Handboek Ontwerprichtlijnen’. Daarnaast
wordt aan de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen en haventerreinen steeds meer aandacht
besteed. Bij enkele bedrijventerreinen wordt
gestreefd naar opwaardering en vindt een herstructurering plaats.
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Verschijningsvorm
• 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.
Windturbines
Voor windturbines gelden de volgende aanvullingen:
• De windturbines staan in lijnopstelling, op
regelmatige afstand van elkaar en hebben
dezelfde hoogte (gestreefd wordt om solitaire
(= 1 of 2) windmolens te voorkomen).
• Kasten met aanvullende voorzieningen worden
zoveel mogelijk tot een bouwwerk gecombineerd. Dit bouwwerk heeft een eenvoudige
hoofdvorm.
• Reclame- of bedrijfsuitingen op windmolens
zijn niet toegestaan.
Reclame
Het reclamebeleid uit het Hoofdstuk Reclame is
van toepassing, met de volgende aanvullingen:
• 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.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria reguliere gebieden
13 | Stedelijke groengebieden

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Stedelijke groengebieden hebben een recreatieve
functie die vaak wordt gecombineerd met waterhuishoudkundige, educatieve en ecologische
functies. Deze groengebieden zijn ontworpen op
verschillende stedelijke schaalniveaus, gerealiseerd in verschillende perioden en erg belangrijk
voor de groenstructuur van Rotterdam. Stedelijke
groengebieden zijn aangelegd in samenhang met
het omliggende woongebied en liggen meestal
midden in het stedelijke gebied. Binnen dit
gebiedstype wordt onderscheid gemaakt tussen
stadsparken, singels, volkstuinen en sportcomplexen. Omdat ze vaak in samenhang met elkaar
zijn ontworpen (het Zuiderpark bijvoorbeeld
omvat naast het park ook enkele volkstuinen sportcomplexen), vormen deze gebieden
tezamen één gebiedstype. Uitgangspunt van
het ruimtelijke beleid en de welstandstoets is
het handhaven of versterken van het contrast
tussen het groene karakter van de stadsparken
en het stedelijke gebied rondom, echter wel met
inachtneming van de onderlinge verwevenheid
in stedenbouwkundig opzicht. Belangrijk voor de
bebouwing is dat deze alzijdig is en aansluit bij
het karakter van het groengebied.
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Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het
karakter van het groengebied.

13

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen en andere ingrepen aan
het hoofdgebouw zijn in samenhang met de
architectonische eenheid ontworpen.
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en detaillering zijn afgestemd op
de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype.
• Ingangspartijen worden zorgvuldig gedetailleerd.
• Inrichtingselementen zijn van duurzaam, hoogwaardig materiaal passend bij de uitstraling
van de omgeving.
• Verschillende soorten hekwerken, leuningen en afrasteringen zijn transparant, van
hoogwaardig materiaal en worden op elkaar
afgestemd.
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14 | Overige groengebieden

Overige groengebieden zijn merendeels aan
de buitenkant van de stad gelegen. Vaak is het
oorspronkelijke ontginningspatroon nog intact. De
openbaarheid is wisselend: groengebieden en
het strand zijn openbaar en toegankelijk, natuurgebieden kunnen beperkt toegankelijk zijn. Het
agrarische gebied is alleen op de openbare weg
toegankelijk. De bebouwing heeft vaak een agrarisch karakter: boerderijen, schuren en stallen.
Soms is deze bebouwing getransformeerd en
heeft een woonfunctie gekregen. Het ruimtelijke
beleid voor deze gebieden is gericht op de ontwikkeling van recreatieve functies; deze gebieden
zijn ook zoeklocaties voor waterberging. Richtinggevend daarbij is het groene, open karakter van
het gebiedstype en de wens de ontginnings- en
gebruiksgeschiedenis ervan herkenbaar te houden. Voor bebouwing betekent dit dat bij verbouw
en transformatie het oorspronkelijke gebouwtype
herkenbaar dient te blijven, en dat nieuwbouw
moet aansluiten op de karakteristieken van de
omgeving.
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Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het
karakter van het groengebied.
Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw
ontworpen.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Hekwerken zijn van hoogwaardig materiaal en
grotendeels transparant vormgegeven.
Strand Hoek van Holland
Voor het strand van Hoek van Holland gelden de
volgende aanvullingen:
• Strandpaviljoens hebben een eenvoudige
hoofdvorm.
• Terrasschermen zijn afgestemd op het hoofdgebouw.
• Het gevelmateriaal is hoogwaardig (bijvoorbeeld hout en glas).

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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1. Centrumgebied
			
2. Scheepvaar tkwar tier
		
3. Historisch Delfshaven
4. Noordereiland
		
5. Kralingen Midden
			
6. Blijdorp / Bergpolder
7.

Kern en Plassen

8. Kralingse Bos
			
9. Zuiderpark
10. De Ruit en de hoofdwegenstructuur

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Gebiedscriteria

Aanvullende criteria bijzondere gebieden
			
			
			
			
			
			
			
			
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centrumgebied
Scheepvaartkwartier
Historisch Delfshaven
Noordereiland					
Kralingen Midden					
Blijdorp / Bergpolder
Kern en Plassen
Kralingse Bos					
Zuiderpark
De Ruit en de Hoofdwegenstructuur

Overzichtskaart Bijzondere gebieden
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We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedscriteria | Aanvullende criteria bijzondere gebieden
1 | Centrumgebied

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Rotterdam heeft een voor Nederlandse begrippen bijzondere binnenstad vooral vanwege de
architectuur uit de wederopbouwperiode en de
opvallende skyline. De binnenstad bestaat uit
verschillende deelgebieden die sterk van elkaar
verschillen voor wat betreft ontstaan, ontwikkeling en huidig karakter. Het centrumgebied is een
staalkaart van verschillende architectuurstijlen
en handschriften uit verschillende perioden, en
valt als ‘huiskamer van stad en regio’ onder het
bijzondere welstandsniveau. In het centrumgebied richt welstand zich met name op twee
belangrijke aspecten van de stad: enerzijds het
omgaan met specifieke wederopbouwarchitectuur en anderzijds de kwaliteit van het permanente veranderingsproces - van opknapbeurt tot
algehele transformatie. Ten aanzien van beide
aspecten geldt dat het welstandsbeleid is gericht
op het voortbouwen op de aanwezige rijkdom en
niet zozeer op het conserveren van het verleden,
hoewel dat laatste wel deel kan uitmaken van
het welstandsbeleid. Dit zal zeker het geval zijn
voor de Aandachtsgebieden Wederopbouw en de
panden en ensembles die zijn aangewezen als
gemeentelijk- of rijksmonument zoals bijvoorbeeld
het Lijnbaanensemble.
Bij vernieuwing bestaat de rol van welstand met
name uit toetsing van de wijze waarop nieuwbouw
‘zich gedraagt’ in het betreffende straatbeeld
en van de positie van nieuwe gebouwen in de
verschillende ensembles waartoe ze kunnen
behoren. Het gaat daarbij om de balans tussen verschil en overeenkomst in vorm, schaal
en textuur. Bij het ruimtetype ‘tribune’ is het van
groot belang dat bij de welstandstoets niet alleen
wordt gekeken naar de plek van het gebouw in
het betreffende straatbeeld, maar ook naar de
positie die het in verschillende ensembles - vaak
gevormd door gebouwen uit verschillende periodes en heel uiteenlopend van karakter -inneemt.
Bij het ruimtetype ‘wand’ moet vooral worden
gelet op de samenhang binnen de ensembles.
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Centrummix
(deelgebieden Laurenskwartier, Lijnbaankwartier,
Central District en Omgeving Coolsingel)
NB: Voor Rotterdam Central District (RCD) is een
welstandsparagraaf opgesteld. Bouwaanvragen
voor RCD worden getoetst aan de criteria uit deze
welstandsparagraaf.

1

Ruimtelijke inpassing
• 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.).
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving
een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk.
• Ingrepen aan de gevels behouden de karakteristieken van de oorspronkelijke gevelindeling (bijvoorbeeld ‘weefgevel’ met vervlochten
horizontaliteit en verticaliteit).
• De begane grondverdieping past in maat en
schaal bij het karakter van de straat.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• 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).
• 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).
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals
verwoord in het Lichtplan Rotterdam.
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Rivierlocaties
(deelgebieden Waterfront en Wilhelminapier)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en
transparantie van ensembles.
Verschijningsvorm
• Ieder gebouw is een autonoom volume.
• Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal
zijn goed mogelijk; wel moet er een verband
zijn met de architectuur van de omgeving.
• De begane grondverdieping past in maat en
schaal bij het karakter van de straat.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen
de verschijningsvorm op samenhangende
wijze.
• Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten
bij het robuuste karakter van de kades en de
waterbekkens.
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering in overeenstemming met de hoge
centrumambities.
• 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).
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals
verwoord in het Lichtplan Rotterdam.

Stedelijke knooppunten
(deelgebied Hoboken)
NB: Voor het terrein van het Erasmus MC is een
welstandsparagraaf opgesteld. Bouwaanvragen
voor die locatie worden getoetst aan de criteria uit
deze welstandsparagraaf.

Niet-planmatige uitbreidingen
(deelgebieden Oude Westen en Cool)

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de
uitstraling van het stedelijke knooppunt richting
de stad en de openbare ruimte.
• Bouwinitiatieven resulteren in betere verweving
van de verschillende niveaus en onderdelen
van het stedelijke knooppunt.

Verschijningsvorm
• Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een
herkenbare hoofdvorm.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende
vormgeving, e.d.).
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt
gekenmerkt door een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten,
kroonlijsten etc.).
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa.
• Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk
conform het oorspronkelijke ontwerp hersteld.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op
de bestaande materialen (vooral baksteen en
hout) van de oorspronkelijke bebouwing en van
gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel).
• Detaillering ondersteunt de verwevenheid van
verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.

Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een
verband zijn met de omgeving.
• De begane grondverdieping past in maat en
schaal bij het karakter van de straat.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering in overeenstemming met de hoge
centrumambities.
• 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).
• Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals
verwoord in het Lichtplan Rotterdam.
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Ruimtelijke inpassing
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Stedelijke groengebieden
(deelgebieden Museumpark, Westersingel en
omgeving Euromast)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke
zichtlijnen.
Verschijningsvorm
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de sfeer en
het karakter van het groengebied.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
groengebied.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering in overeenstemming met de hoge
centrumambities.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Planmatige stedelijke uitbreidingen
(deelgebied omgeving Breitnerstraat)

Stedelijke villagebieden
(deelgebied Museumpark)

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven houden de architectonische
eenheid (in dit deelgebied het bouwblok of
een aantal blokken of gespiegelde wanden) in
stand of herstellen deze.

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven laten bij vrijstaande bebouwing de tussenruimte onbebouwd.
• Bijgebouwen op het voorerf zijn niet toegestaan.

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Vormgeving of accentuering van de hoeken
vindt plaats in samenhang met het blok als
geheel en met de omringende blokken.
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft
een afgewogen verhouding open - gesloten.
• Bindende elementen binnen een gevelwand
(dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en
erkers) blijven bij verbouw in stand of sluiten
bij nieuwbouw aan op het bestaande.
• 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
• Materialen en detaillering zijn afgestemd op
die van de oorspronkelijke bebouwing en van
gelijke kwaliteit.
• Bij herstel van lateien en metselwerk dienen
de oorspronkelijke kleur en textuur zo dicht
mogelijk te worden benaderd.
• 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.

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaalgebruik en detaillering zijn afgestemd
op die van de oorspronkelijke bebouwing en
van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen conform het origineel).
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2 | Scheepvaartkwartier

Het Scheepvaartkwartier is een oude wijk in het
centrum van Rotterdam die is aangelegd vanaf
het midden van de 19e eeuw. De meeste panden
in het Scheepvaartkwartier zijn aangemerkt als
rijks- of gemeentelijk monument. Het Park is aangewezen als rijksmonument.
Vanwege de uitzonderlijk hoge kwaliteit van
de bebouwing en de openbare ruimte is het
Scheepvaartkwartier al in 1977 aangewezen als
beschermd stadsgezicht. Het (conserverende)
bestemmingsplan dateert uit 1979 en bevat bepalingen die betrekking hebben op het behoud van
de structuur, de hoofdopzet van de bebouwing en
(voor delen van het gebied) de detaillering.
Het gebied als geheel krijgt (als beschermd
stadsgezicht) het bijzondere welstandsniveau.
Het ruimtelijke beleid en de welstandstoets zijn
gericht op het behoud en herstel van de hoge
ruimtelijke kwaliteiten deze wijk. De welstandscommissie toetst ingrepen op de gevolgen ervan
voor het gebouw zelf, voor het gebied als geheel
en voor de samenhang tussen beiden. Het is van
belang dat ingrepen worden uitgevoerd conform
de oorspronkelijke detaillering en het kleur- en
materiaalgebruik, met inachtneming van de
onderlinge samenhang van de ensembles. Aandachtspunt is het behouden en zo mogelijk terugbrengen van de erfafscheidingen van voortuinen.
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Niet-planmatige uitbreidingen
(deelgebieden het Nieuwe Werk en Omgeving
Veerhaven)
Ruimtelijke inpassing
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles.
Verschijningsvorm
• Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een
herkenbare hoofdvorm.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Straathoeken hebben een zorgvuldige
architectonische uitwerking en worden bij
nieuwbouw verbijzonderd (afgeschuinde hoek,
afwijkende vormgeving, e.d.).
• Bouwinitiatieven blijven ondergeschikt aan de
klassieke gevelindeling: basement – middendeel - bekroning.
• Bouwinitiatieven laten het oorspronkelijke ritme
in de gevelwanden intact. Dit ritme word veelal
gevormd door een verwevenheid van verticaal
(ramen) en horizontaal (puilijsten, noklijsten,
daklijsten etc.).
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa.
• De plint schept een zekere afstand tot de
straat, in overeenstemming met die van de
bestaande bebouwing.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op
die van de oorspronkelijke bebouwing en
kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan
(vervanging van gevelonderdelen conform het
origineel).
• Detaillering ondersteunt de verwevenheid van
verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.
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Stedelijke groengebieden
(deelgebied Het Park)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke
zichtlijnen.
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd
op het karakter van de specifieke locatie binnen het Park.
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het
Park.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
Park.
• Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels
transparant vormgegeven.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Kleurkeuze is afgestemd op de sfeer en het
karakter van het Park.
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering afgestemd op de sfeer en karakter
van het Park.
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3 | Historisch Delfshaven

Historisch Delfshaven is het enige samenhangende stadsdeel in Rotterdam van vóór de
19e eeuw. Het gebied heeft een historisch en
kleinschalig karakter dat uniek is in Rotterdam.
Belangrijke ruimtelijke kwaliteiten zijn het goed
herkenbare historische haven- en watersysteem
(met inbegrip van de kademuren) en de vele historische panden uit de 17e, 18e en 19e eeuw. In
1969 is de wijk op grond van de Monumentenwet
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de bebouwing
in historisch Delfshaven aangemerkt als rijks- of
gemeentelijk monument.
Het gebied als geheel krijgt (als beschermd
stadsgezicht) het bijzondere welstandsniveau.
Het gehele gebied valt onder het conserverende
bestemmingsplan ‘Beschermd stadsgezicht Delfshaven’ dat in 1992 is vastgesteld. Doel van het
ruimtelijke beleid en van de welstandstoets is om
het historische havenkarakter van Delfshaven in
stand te houden. Een restauratieve aanpak van
de straatgevels en de kap is het uitgangspunt; de
oorspronkelijke gevelelementen moeten daarbij
worden gehandhaafd en zo nodig hersteld met
authentieke materialen. Bijzondere aandacht krijgt
de voor Delfshaven karakteristieke diversiteit: de
panden hebben ieder een eigen gezicht, maar
passen wel binnen het geheel.
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Historische linten en kernen
(deelgebied de Historische Kern)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende, kleinschalige en gesloten karakter van
Historisch Delfshaven.
Verschijningsvorm
• Het individuele pand is de architectonische
eenheid en voegt zich naar de reeks als
geheel; als zodanig herkenbare seriematige
bouw is ongewenst.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• 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.
• Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk
conform het oorspronkelijke ontwerp hersteld.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• 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).
• Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in
de gevel’ worden.
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Niet-planmatige uitbreidingen
(deelgebied omgeving Schiedamse weg)
Ruimtelijke inpassing
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles.
• Ingrepen zijn afgestemd op de samenhang binnen de architectonische eenheid: individuele
panden of kleinere ensembles.
Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende
vormgeving, e.d.).
• De zijgevels van de hoekpanden vormen één
geheel met de voorgevels; vormgeving van de
ene gevel zet zich voort in de andere.
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, bekroning) en wordt
gekenmerkt door een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten,
kroonlijsten etc.).
• De gevelbeëindiging is karakteristiek en draagt
bij aan het totaalbeeld van een steeds verspringende daklijn.
• Ingrepen aan de bindende elementen (ritmering, witte ornamentiek tegen baksteenachtergrond) dragen bij aan de samenhang in het
straatbeeld.
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa.
• Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk
conform het oorspronkelijke ontwerp hersteld.
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Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan (vervanging van gevelonderdelen zoals erkers, stenen
ornamenten e.d. conform het origineel).
• Detaillering is afgestemd op de omliggende
historische bebouwing en ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het
gevelbeeld.
• Als materiaal worden baksteen en/of wit
pleisterwerk en, ondergeschikt daaraan, wit
geschilderd hout toegepast om de samenhang
in de gevelwand als geheel te behouden.
• Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in
de gevel’ worden.
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4 | Noordereiland

Het Noordereiland is een woonwijk, eind 19e
eeuw ontstaan als gevolg van de haven- en
stadsuitbreiding op de zuidelijke Maasoever. Een
belangrijk deel van de bebouwing dateert uit deze
periode. Tevens is, vanwege oorlogsschade in
1940 en vanwege de aanleg van de spoortunnel in de jaren 90, een deel van de bebouwing
naoorlogs. Een bijzondere kwaliteit is het historische stadssilhouet van het Noordereiland en de
manier waarop dit contrasteert met de achterliggende moderne skyline van de binnenstad en de
Wilhelminapier. Een andere belangrijke kwaliteit
is de gaaf bewaarde architectonische invulling
van de gesloten bouwblokken met overwegend
bebouwing en bedrijfspanden uit het einde van
19e en het begin van de 20ste eeuw. Vanwege de
hoge (historische) kwaliteit is het Noordereiland
in 2008 aangewezen als beschermd stadsgezicht
en is er een conserverend bestemmingsplan voor
opgesteld dat is vastgesteld in 2010. Het gebied
als geheel krijgt (als beschermd stadsgezicht) het
bijzondere welstandsniveau.
Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en van
de welstandstoets is het in stand houden van de
bijzondere (historische) kwaliteit van het Noordereiland. Daarbij zal het accent liggen op de
architectonische kwaliteit van de beide kaden
(Maaskade en Prins Hendrikkade) als onderling
verschillende onderdelen van het - van verre, vanuit de binnenstad en de Kop van Zuid goed zichtbare – stadssilhouet. Daarnaast wordt gestreefd
naar herstel van het oostelijke deel, de aanheling
daarvan op de bebouwing van de rest van het
eiland, en de samenhang van openbare ruimte en
bebouwing aan de lengteas van het eiland.

Niet-planmatige uitbreidingen
(deelgebied Noordereiland ten westen van de
Brugweg)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven voegen zich in de heldere en
strakke gevelwanden van Maaskade en Prins
Hendrikkade.
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles.
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid (vaak een groter ensemble,
soms een individueel pand).
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende
vormgeving, e.d.).
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging).
• Bouwinitiatieven voegen zich naar de vrij strakke gootlijn van de gevelwanden.
• Ingrepen laten het bestaande ritme in de
gevelwanden intact. Dit ritme wordt veelal
gevormd door een verwevenheid van verticaal
(ramen) en horizontaal (linten, puilijsten, noklijsten, daklijsten etc.).
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa.
• Originele winkelpuien blijven in stand, of worden in het geval van een ingreep zo mogelijk
conform het oorspronkelijke ontwerp hersteld.
Materiaal, kleur en detaillering
• Bouwinitiatieven houden het overheersende
beeld van een witte gepleisterde gevel tegen
een achtergrond van baksteen (Maaskade,
Burgemeester Hoffmanplein) tot een bakstenen gevel met witte sierelementen (Prins
Hendrikkade) in stand.
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• Detaillering ondersteunt de verwevenheid van
verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen
zoals erkers, stenen ornamenten e.d. conform
het origineel).

Rivierlocaties
(deelgebied Noordereiland ten oosten van de
Brugweg)

4

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven voegen zich in de heldere en
strakke gevelwanden van Maaskade en Prins
Hendrikkade.
Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• De begane grondverdieping past bij het
karakter van de straat en geeft (in proportie)
uitdrukking aan het belang van de begane
grondverdieping.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering in overeenstemming met de uitstraling van het beschermde stadsgezicht.
• Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten
bij het robuuste karakter van de kades.
• 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).
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5 | Kralingen Midden

Kralingen Midden is een van oorsprong groen
buitenplaatsengebied, dat vanaf ca. 1850 is opgeslokt door stadsuitbreidingen. Vanaf die periode
werden (op particulier initiatief) in het gebied
zowel lanen met villa’s en herenhuizen aangelegd
als ‘dienststraten’ met arbeiderswoningen, winkels
en bedrijfjes. Door deze ontwikkelingsgeschiedenis heeft Kralingen Midden haar huidige aanzien
gekregen: een groene wijk waarin het agrarische
verkavelingspatroon nog altijd herkenbaar is en
waarin elke straat - vanwege onderlinge verschillen in woningtype, bouwstijl en breedte en straatprofiel - zijn eigen karakter heeft. De bebouwing
is zeer divers en grotendeels in oorspronkelijke
staat. In het gebied komen veel verschillende
bouwstijlen voor waaronder neoclassicisme,
neorenaissance, jugendstil, traditionalisme en
overgangsarchitectuur, alsook een mengvorm van
de genoemde stijlen.
Kralingen Midden is in 2000 aangewezen als
beschermd stadsgezicht. Het conserverende
bestemmingsplan voor het hele gebied is in
2006 vastgesteld. Het zet in op het behoud van
waardevolle bebouwing en groen, en reguleert
bovendien de bebouwing in tuinen. In voortuinen
mogen slechts pergola’s, keermuren en erfafscheidingen worden geplaatst. In achtertuinen
kunnen aan- en uitbouwen verrijzen, die echter
wel in bouwstijl, materiaalkeuze en detaillering bij
het hoofdgebouw moeten aansluiten. Kralingen
Midden heeft (als beschermd stadsgezicht) het
bijzondere welstandsniveau. Uitgangspunt van
het ruimtelijke beleid en de welstandstoets is
behoud van en respect voor het bestaande. Een
restauratieve aanpak van straatgevels (en indien
van toepassing zij- en achtergevels) en kap is het
uitgangspunt. De oorspronkelijke gevelelementen
moeten daarbij worden gehandhaafd en zo nodig
hersteld met authentieke materialen. Nieuwbouw
zal moeten inspelen op de karakteristieken van
het bestaande. Bij vrijstellingen voor extra bouwlagen, dakopbouwen, nokverhoging en kapvergroting moet advies worden ingewonnen bij de
Commissie voor Welstand en Monumenten.

G e b i e d s c r i t e r i a | A a nv u l l e n d e c r i t e r i a b i j z o n d e r e g e b i e d e n | K r a l i n g e n M i d d e n

66

Historische linten en kernen
(deelgebied Oudedijk / ‘s-Gravenweg)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende en kleinschalige karakter van de Oudedijk
en de ‘s-Gravenweg.
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de samenhang binnen de architectonische eenheid, in dit
geval individuele panden of kleine ensembles.
Verschijningsvorm
• Nieuwbouw heeft een individueel karakter;
als zodanig herkenbare seriematige bouw is
ongewenst.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en kleurkeuze passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of
de kern.
• Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het
kleinschalige karakter van de bebouwing.
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen
conform het origineel).
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Niet-planmatige uitbreidingen
(Deelgebieden Park Rozenburg, Kortekade,
Voorschoterlaan / Avenue Concordia /
Waterloostraat en Oostzeedijk)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de samenhang binnen de architectonische eenheid, in dit
geval individuele panden of kleine ensembles.
• De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine
ensembles

Materiaal, kleur en detaillering
• Detaillering ondersteunt de verwevenheid van
verticaal en horizontaal in het gevelbeeld.
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen
conform het origineel).
• Als gevelmateriaal worden baksteen, wit
pleisterwerk en (ondergeschikt daaraan)
natuursteen en witgeschilderd hout toegepast
om de samenhang in de gehele gevelwand te
behouden.

Verschijningsvorm
• Het pand past binnen het beeld van een
dienstraat of een statige laan met herenhuisgevels en krijgt daarbinnen geen dominante rol.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Straathoeken worden architectonisch verbijzonderd (afgeschuinde hoek, afwijkende
vormgeving, zorgvuldig ontworpen erkers en
andere architectonische ‘versieringen’).
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de bestaande plasticiteit in het gevelbeeld; erkers,
balkons, nissen en negge (in de dienststraten
alleen negge en dakrand).
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en
wordt gekenmerkt door een verwevenheid van
verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk,
banden,kroonlijsten etc.).
• De gevelbeëindiging kan van de buurpanden
afwijken, en draagt bij aan het totaalbeeld van
een in hoogte steeds verspringende daklijn.
• Bij verbouw van bestaande bebouwing blijft
het onderste deel van de gevel (o.a. trasraam,
hardsteen) herkenbaar als verbijzonderd (ongeschilderd) gevelelement.
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Tuindorpen
(deelgebied Louise de Colignylaan / Charlotte de
Bourbonlaan e.o.)

5

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen binnen de gehele
gevelwand, blijven daaraan ondergeschikt en
verstoren deze niet.
Verschijningsvorm
• Nieuwbouw heeft een heldere en eenvoudige
hoofdvorm.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• De koppen van een woningrij 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
gevelwand gelijk of krijgen tenminste dezelfde
vormentaal.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Detaillering is verfijnd en benadrukt het kleinschalige karakter van de bebouwing.
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen
conform het origineel).
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Stedelijke villagebieden
(deelgebieden Park Rozenburg, Hoflaan, Van
Somerenweg e.o., Park Honingen/Essenlaan en
Landgoederenzone)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven laten bij vrijstaande bebouwing de tussenruimte onbebouwd.
• Bijgebouwen op het voorerf zijn niet toegestaan.
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid; het individuele pand of een
ensemble van twee of meer panden.
• Nieuwbouw past binnen het totaalbeeld van
een groene omgeving (openbaar en privégroen) met (vrijstaande) woonhuizen en is
daarin niet dominant.
• Nieuwbouw heeft een individueel karakter of
vormt een klein ensemble.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• In voor- en zijtuinen zijn erfafscheidingen
vormgegeven als sierhekken passend bij het
groene karakter van de omgeving.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die
van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging van gevelonderdelen
conform het origineel).
• Vensters zijn zodanig vormgegeven en gedetailleerd dat wordt voorkomen dat ze ‘gaten in
de gevel’ worden.

• Het pand blijft (met aan- en uitbouwen) ondergeschikt aan het beeld van een straat met
grote (vrijstaande) huizen, met forse kappen
en groene tuinen.
• Materiaalgebruik: baksteen,geschilderd hout
en incidenteel pleisterwerk.
• Dakbedekking van gebakken pannen of leien
is verplicht.
Voor Hoflaan, Park Honingen / Essenlaan, de
Landgoederenzone en de Van Somerenweg e.o.
geldt voorts:
• Vormgeving is eenvoudig en terughoudend.
• Nieuwbouw in deelgebied de ‘’Van Somerenweg’’ heeft een pannen kap met eenzelfde
hellingshoek als het bestaande.
• Nieuwbouw in deelgebied de ‘’Van Somerenweg’’. voegt zich in de ritmiek van de bestaande bebouwing, met horizontale en verticale
in- en uitspringende delen, zoals erkers en
daklijsten.

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven bij het Excelsiorcomplex
verbeteren ‘het gezicht’ van dit type complex
richting de stad; het complex keert zich niet af
van de omgeving.
• Bouwinitiatieven in het stedelijke groengebied
worden afgestemd op de sfeer, ontsluiting en
functie daarvan, en verstoren geen belangrijke
zichtlijnen.
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het
karakter van het groengebied.
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het
beschermde stadsgezicht.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
beschermde stadsgezicht.
• Hekwerken zijn grotendeels transparant vormgegeven.
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op de sfeer van het groengebied of het aangrenzende gebiedstype; bij het Arboretum gaat
het om een uitstraling die past bij het oorspronkelijke karakter daarvan.
• Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van
hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig
gedetailleerd.

Voor Park Rozenburg geldt voorts:
• Nieuwbouw ter vervanging van een villa heeft
een hoge, steile kap.
• Ingrepen aan de gevels voegen zich naar de
sterke ritmiek van in- en uitspringende volumes.
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6 | Blijdorp / Bergpolder

Blijdorp/Bergpolder is een in de jaren ‘30
gebouwde woonwijk met veel groenvoorzieningen en een grootstedelijk karakter. Het gebied is
grotendeels tot stand gekomen op basis van een
stedenbouwkundig plan van ir. W.G. Witteveen
en W. Kromhout Czn. De hoofdopzet van de wijk
wordt gekenmerkt door een helder en logisch
patroon van hoofdverkeerswegen, met daartussen gevarieerde patronen van secundaire straten
en pleinen. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk
uit gesloten bouwblokken van drie, vier of vijf
lagen met etagewoningen, die vaak in symmetrische ensembles rond de verkeersstructuur zijn
gegroepeerd, met de hogere bebouwing langs de
hoofdwegen. De architectonische eenheid wordt
gevormd door de gevelwand, het bouwblok en
soms ook de symmetrische compositie (dus niet
door de individuele woning). Naast de monumentale uitstraling van het stedenbouwkundig plan
is de zorgvuldige detaillering van de bebouwing
een belangrijke kwaliteit. Dit is onder andere te
zien aan het bijzondere metselwerk, de stalen
en houten kozijnen en de expressiviteit van de
dakranden.
De procedure tot aanwijzing van Blijdorp/Bergpolder als beschermd stadsgezicht loopt. Daarop
vooruitlopend is in 2005 voor het gehele gebied
een conserverend bestemmingsplan opgesteld.
Belangrijke uitgangspunten van het bestemmingsplan zijn het behoud van de heldere stedenbouwkundige structuur en het tegengaan van bebouwing in de groenstroken. Het oorspronkelijke
gebied van de diergaarde Blijdorp is aangewezen
als rijksmonument.
Als beschermd stadsgezicht (in procedure) krijgt
Blijdorp/Bergpolder het bijzondere welstandsniveau. Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en
de welstandstoets is om de uitzonderlijk hoge
ruimtelijke kwaliteit in het gebied te behouden.
De welstandstoets is gericht op de gevolgen van
ingrepen voor het gebouw zelf en voor het gebied
als geheel, en op de gevolgen voor de samenhang tussen beiden. Het accent zal daarbij liggen
op de stedenbouwkundige compositie als geheel,
de gelijksoortige behandeling van ingrepen per
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architectonische eenheid en de continuïteit van
het straatbeeld. Ingrepen dienen te worden uitgevoerd conform de oorspronkelijke materialen,
kleuren en detaillering.

6
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Planmatige stedelijke uitbreidingen
(deelgebieden Blijdorp Noord en Blijdorp Zuid)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op bestaande
symmetrieassen en verstoren deze niet: gelijke
behandeling van de (aan weerszijden gelegen)
stedenbouwkundige eenheden.

Stedelijke groengebieden
(deelgebieden Statensingel, Diergaarde Blijdorp
en Vroesenpark)

• Bij kozijnen zijn de vormgeving als deel van
een reeks en de negge (de positie van het
raam ten opzichte van het gevelvlak) van belang.
• Bij herstel van lateien en metselwerk dienen
de oorspronkelijke kleur en textuur zo goed
mogelijk te worden benaderd.

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven in het groengebied worden
afgestemd op de sfeer, ontsluiting en functie
daarvan, en verstoren geen belangrijke zichtlijnen.
• Bouwinitiatieven in Diergaarde Blijdorp sluiten
aan bij het oorspronkelijke totaalontwerp (zoals
beschreven in de redengevende omschrijving
van dit monument).

Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven houden de architectonische
eenheid in stand of herstellen deze.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Vormgeving of accentuering van de hoeken
vindt plaats in samenhang met het blok als
geheel en met de omringende blokken;
• Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en heeft
een afgewogen verhouding open – gesloten.
• Ingrepen doorbreken de lange doorlopende lijn
van dakrand en plint niet.
• Bindende elementen binnen een gevelwand
(dakvlak, daklijst, vensters, ingangspartijen en
erkers) blijven bij verbouw in stand of sluiten
bij nieuwbouw aan op het bestaande.
• Bouwinitiatieven voegen zich in het ritme van
de gevelwanden: overwegend horizontaal, in
evenwicht gehouden door verticaliteit in de
portieken.
• In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt
aan de hoofdmassa en maken deel uit van het
gevelontwerp.
• Winkelpuien voegen zich (per perceel) in de
horizontale structuur van de plint.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal (met name baksteen)en detaillering zijn per architectonische eenheid gelijk
en afgestemd op die van de oorspronkelijke
bebouwing en van gelijke kwaliteit (vervanging
van gevelonderdelen conform het origineel).
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Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd
op het karakter van de specifieke locatie binnen het groengebied.
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het
groengebied.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
groengebied.
• Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels
transparant vormgegeven.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Kleuren zijn afgestemd op de sfeer en het
karakter van het groengebied
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering afgestemd op de sfeer en karakter
van Blijdorp-Bergpolder.
• De kwaliteit van de detaillering blijft hoog;
vervanging van onderdelen (met name stalen
raam- en deurkozijnen) conform het origineel.
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7 | Kern en plassen
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Het gebied Kern en Plassen omvat de Bergse
Voor- en Achterplas en het gebied rond de dorpskern van Hillegersberg. De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied is zichtbaar aanwezig in
de vorm van bebouwing, de veenplassen, kleine
niveauverschillen, enkele agrarische verkavelingsstructuren en het landschappelijke karakter
van het groen. De diversiteit aan typen gebieden
en de variatie aan bouwperioden zorgen voor
grote verschillen in verschijningsvorm van straten,
bouwblokken en gebouwen. De vele aanwezige natuurwaarden zijn karakteristiek voor het
plangebied. Voor het gebied Kern en Plassen is
in 2009 door de gemeenteraad een conserverend
bestemmingsplan vastgesteld met voor een aantal ontwikkelingslocaties een wijzigingsbevoegdheid. In het bestemmingsplan worden ruimtelijke
kenmerken van het gebied vastgelegd. Naast het
bestemmingsplan is door de deelgemeente het
Beeldkwaliteitsplan Kern en Plassen vastgesteld.
Dit beeldkwaliteitsplan is als onderlegger gebruikt
voor de gebiedsuitwerking en de criteria vermeld
in de Welstandsnota Rotterdam.
Het beeldkwaliteitsplan geeft aan dat extra
bebouwing langs de Strekkade ongewenst is en
dat langs de Straatweg de toepassing van van de
bebouwingstypologieën van de ‘dwarsstraat’ en
de ‘teruggelegde villa’ in principe ongewenst is.
Ook staat er aangegeven dat langs de oevers van
de Bergse Achterplas hekwerken, oeverbeschoeiing en andere bouwwerken niet zijn toegestaan.
Het gebied Kern en Plassen heeft het bijzondere welstandsniveau; de koers is behoud van
en respect voor het bestaande. Een restauratieve aanpak van straatgevels (en indien van
toepassing zij- en achtergevels) en kap is het
uitgangspunt; de oorspronkelijke gevelelementen
moeten daarbij worden gehandhaafd of zo nodig
hersteld met authentieke materialen. Nieuwbouw
zal moeten inspelen op de karakteristieken van
het bestaande. De ruimtelijke kwaliteit wordt
verankerd in een aantal documenten naast de
welstandsnota, het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan.
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Historische linten en kernen
(deelgebieden Straatweg, Ringdijk, Centrum
dorps, Bergse Voorplas en Plaswijcklaan)

7

Ruimtelijke inpassing
• In linten blijven bruggen in grootte en verschijningsvorm ondergeschikt aan de grootte van
de sloot, zodat de continuïteit van de waterloop
zichtbaar blijft.
Verschijningsvorm
• Als zodanig herkenbare seriematige bouw is
ongewenst.
• De gevel aan de straatzijde is het meest uitgesproken vormgegeven.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
			
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.
Voor deelgebied Straatweg geldt voorts:
• De hoofdmassa van de bebouwing voegt zich
in de bestaande gevelwanden en heeft een
ingehouden articulatie waarbij horizontaal en
verticaal elkaar in evenwicht houden.
• Aanleghoogte en verdiepingshoogte van de
bebouwing zijn afgestemd op de omliggende
bebouwing.
• Bouwinitiatieven zijn afgestemd op de schaal
van de omliggende bebouwing en houden de
schaal van het straatprofiel in stand.
• Toepassing van natuurlijke materiaaleigen
kleuren (in gedekte tinten) met lichte toevoegingen als onderdeel van de expressie van de
gevelwanden.
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• Erfafscheidingen bij voor- en zijtuinen hebben
een hoogte van maximaal 1.20 meter en zijn
vormgeven als sierhekken.
Voor het deelgebied Ringdijk geldt voorts:
• Nieuwbouw is gericht op de Ringdijk.
• Bebouwing verschilt onderling in maat en
schaal en wordt ingepast in het omliggende
landschap.
Voor het deelgebied Centrum dorps geldt voorts:
• De bebouwing is in een rooilijn geplaatst die
kleine verspringingen per pand of architectonische eenheid laat zien; de panden worden
aaneengesloten gebouwd, eventuele tussenruimten worden overbouwd.

Tuindorpen
(deelgebied Berglust)
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven passen binnen de architectonische eenheid van het ensemble (in dit deelgebied gevelwanden of bouwblokken), blijven
daaraan ondergeschikt en verstoren deze niet.
• Bouwinitiatieven passen binnen het groene karakter van de omgeving; nieuwbouw is daarin
niet dominant.

Materiaal, kleur en detaillering
• Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het
kleinschalige karakter van de bebouwing.
• Materiaalgebruik is afgestemd op de bestaande materialen van de oorspronkelijke bebouwing (vooral baksteen en hout en zink) en
kwalitatief ten minste gelijkwaardig daaraan.

Verschijningsvorm
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw
zijn in samenhang met de architectonische
eenheid ontworpen.
• Dakkapellen boven elkaar zijn ongewenst .
• 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.
• Het duidelijke onderscheid tussen privégroen
en (groene) openbare ruimte blijft intact, zo
veel mogelijk met behoud van de oorspronkelijke groene of (bij het hoofdontwerp behorende)
gebouwde erfafscheidingen en voortuinen.
• Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van
de architectonische eenheid.
• Parkeren en opstallen als (fietsen)berging in
de voortuin zijn ongewenst .
• Erfafscheidingen bij voor- en zijtuinen zijn
vormgeven als sierhekken en hebben een
hoogte van maximaal 1.20 meter.
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Stempel- en strokenbouw
(deelgebied Centrum stads)
Ruimtelijke inpassing
• Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een
herkenbaar ensemble van bouwblokken die
herhaald worden) of een ‘halfopen verkaveling’
(gesloten bouwblokken samengesteld uit losse
bebouwingsblokken met open hoeken).
• Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte
voor verbijzondering.
• Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing,
openbare ruimte en groenstructuur, en vormen
daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit.

Stedelijke groengebieden
(deelgebieden Bergse Voorplas, Bergse Achterplas en Argonautenpark – Argonautenweg)

7

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke
zichtlijnen.
• Bebouwing heeft een eenvoudige compacte
hoofdvorm (geen platte daken).
• Het natuurlijke beeld langs de Bergse Achterplas blijft in stand; bebouwing mag dit beeld
niet verstoren.

Verschijningsvorm
• In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing
samen met bestaande bebouwing een nieuwe
herkenbare identiteit.
• Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm
(strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen.
• De daken zijn plat en hebben een continue
goothoogte.
• De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een
weefselstructuur, grote glasvlakken en zich
herhalende gevelelementen; het bouwkundige
casco is daarin vaak afleesbaar.
• Met plastiek wordt terughoudend omgegaan;
plasticiteit is voornamelijk aanwezig op detailniveau: subtiel en ingetogen.
• Woningtoegangen in de winkelplinten zijn als
zelfstandig vormgegeven entrees herkenbaar.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op die van de oorspronkelijke bebouwing.

Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd
op het karakter van de locatie binnen het
groengebied.
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing in het Prinsemolenpark heeft een
dubbele oriëntatie, zowel naar de Rotte als
naar de Voorplas.
• De vormgeving van ingangspartijen is afgestemd op de sfeer en het karakter van het
groengebied of het aangrenzende gebiedstype.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
groengebied.
• Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels
transparant vormgegeven.
• Erfafscheidingen in de deelgebieden Argonautenpark – Argonautenweg en Bergse Voorplas
zijn maximaal 1.20 meter hoog.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op de sfeer en uitstraling van het groengebied
of het aangrenzende gebiedstype.
• Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van
hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig
gedetailleerd.
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8 | Kralingse Bos

Het Kralingse Bos is tussen 1911 en 1953 ontworpen als stadspark rondom een oude veenplas. Het Kralingse Bos is het grootste park van
Rotterdam en heeft een kenmerkende opzet:
om een grote plas ligt een schil van bos, waarin
zichtassen en open ruimtes zijn uitgespaard. Het
gebied wordt intensief gebruikt en is een centrale
recreatieve groenvoorziening voor de gehele
stad. Het park herbergt diverse faciliteiten zoals
een kinderboerderij, een heemtuin, een atletiekbaan, een golfbaan, sportvelden, een jachthaven
en verschillende restaurants, vrijwel allemaal
gesitueerd langs de oever van de Kralingse Plas.
In de afgelopen jaren heeft de openbare ruimte
een opknapbeurt gekregen en is de kwaliteit
ervan op diverse plaatsen in het bos aanzienlijk
gestegen.
Het Kralingse Bos krijgt het bijzondere welstandsniveau. Dit houdt met name in dat bij herstructurering en plaatsing van nieuwe elementen, gebouwen, etc. de welstandstoets zich richt op zowel
de hoogwaardige kwaliteit en de omgang met het
oorspronkelijke park (sfeer, ontwerp, ontwikkeling), als de invloed op de relatie tussen park en
omgeving.
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Stedelijke groengebieden
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven verstoren geen belangrijke
zichtlijnen.
Verschijningsvorm
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• Bouwinitiatieven zijn in expressie afgestemd
op het karakter van de locatie en op die van
het park als geheel.
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn op elkaar afgestemd
en passen bij de sfeer en het karakter van het
van de locatie in het park.
• Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels
transparant vormgegeven.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op de sfeer en uitstraling van de locatie en op
die van het park als geheel.
• Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van
hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig
gedetailleerd.
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Het Zuiderpark is eind jaren ‘50 gerealiseerd. Het
is het grootste park van Rotterdam Zuid en ligt als
een groene buffer tussen de naoorlogse wijken
Zuidwijk en Pendrecht en de vooroorlogse delen
van Rotterdam Zuid. Het Zuiderpark is ontworpen
door Hanekroot, die bewust geen sierpark maar
een gebruikspark ontwierp. Conform die inzet is
er in het park, naast diverse doelgroepspecifieke
voorzieningen (zoals volkstuinen, sportvelden en
een heem- en botanische tuin), een grote vrije
buitenruimte. De opening van het sport- en tentoonstellingscomplex Ahoy in 1970 had een flinke
verkleining van het Zuiderpark tot gevolg.
In de periode 2004 – 2009 is het Zuiderpark, op
basis van een in 2001 vastgesteld masterplan,
ingrijpend gerenoveerd en geherstructureerd. De
herstructurering is inmiddels afgerond. Door het
gehele park heen is een ‘stadsweide’ aangelegd,
een grote openbare ruimte die van oost naar west
loopt met bospercelen, waterpartijen en hoogteverschillen. Prominent in de stadsweide is een
route (de Promenade) voor voetgangers, fietsers
en skaters. Deze route vormt de koppeling tussen
de belangrijkste programmaonderdelen van het
park. Daarnaast is het oppervlak van de vijvers
vergroot, zijn de verbindingen tussen het park en
de omgeving verbeterd en heeft de beplanting
een meer open karakter gekregen.
Het Zuiderpark krijgt het bijzondere welstandsniveau. Dit houdt met name in dat bij ingrepen en
bij plaatsing van nieuwe elementen (gebouwen,
parkmeubilair) de welstandstoets is gericht op
hoogwaardige kwaliteit, op de omgang met het
masterplan plus uitwerkingen, en op de invloed
op de relatie tussen park en omgeving. In het
bestemmingsplan Zuiderpark, vastgesteld in
januari 2006, is duidelijk aangegeven op welke
plaatsen er nieuwe bebouwing is toegestaan.
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Historische linten en kernen

9

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende karakter van het lint (kleinschaligheid en
open tussenruimte).
• In linten blijven bruggen 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.
• Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen zijn in samenhang met het hoofdgebouw
ontworpen.
• De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken vormgeving.
			
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal en kleurkeuze passen bij het afwisselende kleinschalige karakter van het lint of
de kern.
• Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het
kleinschalige karakter van de bebouwing.
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Stedelijke groengebieden
Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven aan de parkranden mogen
het park niet domineren.
• Bouwinitiatieven hebben een doordachte
oriëntatie ten opzichte van de aanwezige
hoofdzichtlijnen.
Verschijningsvorm
• Bouwinitiatieven passen bij de sfeer en het karakter van de verschillende onderdelen van het
Zuiderpark (bijvoorbeeld het Avontureneiland,
de Promenade of het Eilandenrijk).
• Bebouwing wordt als compact volume ontworpen (geen optelling van verschillende volumes
en elementen).
• Bebouwing wordt als alzijdig volume ontworpen (expeditie, vuilopslag uit het zicht).
• Inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn afgestemd op de sfeer
en uitstraling van de locatie in het park en op
de beoogde familie van inrichtingselementen.
• Hekwerken zijn zorgvuldig en grotendeels
transparant vormgegeven.
		
Materiaal, kleur en detaillering
• Materiaal, kleur en detaillering zijn afgestemd
op de sfeer en uitstraling van de locatie en op
die van het park als geheel.
• Ingangspartijen en inrichtingselementen (parkmeubilair, hekwerken, leuningen e.d.) zijn van
hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig
gedetailleerd.
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10 | De Ruit en de hoofdwegenstructuur

De Ruit
De criteria voor de Ruit zijn van toepassing op
alle bouwwerken die onderdeel zijn van de Ruit
en die behoren tot de verkeersmachine of het
inbouwpakket. Dit zijn bijvoorbeeld lichtmasten,
verlichting, de vangrail, geluidsschermen maar
ook alle ‘kunstwerken’ (bruggen, viaducten, tunnels, etc).
De criteria zijn ook van toepassing op bouwwerken (bijvoorbeeld een voetgangersbrug of tunnel)
die de Ruit kruisen maar die niet direct bedoeld
zijn voor het verkeer op de Ruit zelf. Op- en afritten zijn ook onderdeel van de Ruit, wegen die
parallel lopen aan de Ruit maar die geen onderdeel zijn van de snelweginfrastructuur niet.
Bij de beoordeling van bouwplannen is de samenhang van de Ruit als geheel belangrijk, maar
ook de samenhang bij elk knooppunt of kruising.
Bij de welstandstoetsing zal worden gekeken
of de vormgeving en de verschijningsvorm van
het materiaal- en kleurgebruik aansluit bij reeds
bestaande bouw- en kunstwerken. Beoordeling
op samenhang betekent niet dat er steeds eenzelfde vormgeving wordt gewenst, maar wel dat
gezocht moet worden naar coherentie.
De A15/N15 (tussen afrit 8; Stenen Baakplein en
knooppunt Vaanplein) wordt de komende jaren
verbreed en heringericht. Bouwwerkzaamheden
die op dit tracé in het kader van deze verbreding
worden uitgevoerd en waarop de welstandstoets
van toepassing is worden niet getoetst aan de
criteria voor de Ruit maar aan de criteria uit het
Ambitiedocument Architectuurvisie A15 MaVa.
Voor het deel van de N15 dat wordt beheerd door
het Havenbedrijf gelden de welstandscriteria voor
de Ruit en de uitgangspunten van het Havenbedrijf.
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De Hoofdwegenstructuur
De criteria voor de Hoofdwegenstructuur zijn van
toepassing op alle bouwwerken die onderdeel
zijn van hoofdwegenstructuur en die behoren
tot de verkeersmachine of het inbouwpakket. Dit
zijn bijvoorbeeld structurerende elementen zoals
muurtjes en hekwerken, maar ook losse objecten zoals nutsgebouwtjes, verkeersgebouwtjes,
abri’s, kiosken, fietskorven, reclamezuilen en
-masten, etc. Tevens vallen hieronder alle ‘kunstwerken’ (bruggen, viaducten, tunnels, etc). Welstandstoetsing richt zich op alle bouwwerken in
de openbare ruimte die zich bevinden in een zone
met een diepte van 50 meter aan weerszijden van
de weg en waarbij de openbare ruimte grenst aan
de Hoofdwegenstructuur.
Om de samenhang, herkenbaarheid en eenduidigheid van de Rotterdamse buitenruimte te
vergroten heeft de gemeente de Rotterdamse
Stijl ontwikkeld. De Rotterdamse Stijl ligt vast in
het Handboek Rotterdamse Stijl, dat in december
2008 werd vastgesteld door de gemeenteraad.
Het Handboek Rotterdamse Stijl bevat voorschriften voor de inrichting van de buitenruimte
zoals richtlijnen ten aanzien van straatprofielen,
materiaalgebruik en de vormgeving van inrichtingselementen. De Hoofdwegenstructuur is een
apart onderdeel van het Handboek Rotterdamse
Stijl. Bouwwerken in de openbare ruimte langs
de hoofdwegenstructuur moeten voldoen aan de
eisen zoals gesteld in het Handboek Rotterdamse
Stijl.
Uitzondering hierop is het havengebied. Voor het
havengebied heeft het Havenbedrijf het Handboek Ontwerprichtlijnen in de openbare ruimte
opgesteld. Voor deze delen van de hoofdwegenstructuur (o.a. Waalhavenweg, Waalhaven
Zuidzijde en de Reeweg) geldt dat bouwwerken in
de openbare ruimte moeten voldoen aan de eisen
zoals gesteld in het Handboek Ontwerprichtlijnen.

10
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De welstandscriteria voor de Ruit en de Hoofdwegenstructuur hebben betrekking op bouwwerken
die gerelateerd zijn aan de verkeersinfrastructuur.
Bouwwerken die behoren tot de verkeersinfrastructuur zijn onder te verdelen in twee categorieën: de verkeersmachine en het inbouwpakket.
Onder de welstandstoets voor de verkeersmachine en het inbouwpakket wordt alles gerekend
dat qua inrichting van de openbare ruimte omvergunningsplichtig is.
Bouwwerken die niet behoren tot de verkeersmachine of het inbouwpakket (bijvoorbeeld woningen
of kantoren) worden afhankelijk van het type
aanvraag getoetst aan de sneltoetscriteria dan
wel de voor de betreffende locatie geldende vaste
en aanvullende gebiedscriteria.
Reclameaanvragen langs de Ruit en de Hoofdwegenstructuur worden getoetst aan de criteria uit
het Hoofdstuk Reclame.

De Ruit

De Hoofdwegenstructuur

Algemeen
• Kleurgebruik is afgestemd op de infrastructuur
en op de omliggende bebouwing.
• Materialen en detaillering worden zo gekozen
dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.
• Toepassing van graffitivrij materiaal.

Algemeen
• Aanvragen voor bouwwerken die behoren
tot het inbouwpakket of de verkeersmachine
moeten voldoen aan de eisen gesteld in het
Handboek Rotterdamse Stijl.
NB: de eisen gesteld in het Handboek Rotterdamse Stijl zijn niet van toepassing op de
hoofdwegen die door het havengebied lopen.
• Aanvragen voor bouwwerken langs de hoofdwegen die door het havengebied lopen en die
behoren tot het inbouwpakket of de verkeersmachine moeten voldoen aan de eisen gesteld
in het ‘Handboek Ontwerprichtlijnen in de
openbare ruimte’ van het Havengebied.
• Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de
infrastructuur en de omliggende bebouwing.
• Materialen en detaillering worden zo gekozen
dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.

Verkeersmachine
• Ten behoeve van de herkenbaarheid worden
knooppunten onderling verschillend vormgegeven.
• Kleinere verkeersknooppunten worden
beschouwd als behorend bij het maaiveld en
sluiten aan bij het karakter van de omgeving.
Inbouwpakket
• Geluidsschermen worden zodanig vormgegeven dat het zicht op de stad, het landschap en
de haven intact blijft.
• Geluidsschermen worden in vormgeving op elkaar aangepast, met als uitgangspunt eenheid
in verscheidenheid.
• Geluidsschermen worden naar de weg
vormgegeven gericht op de snelheid van de
passerende automobilist; naar het achterliggende gebied worden geluidsschermen meer
gedetailleerd vormgegeven.
• Geluidsschermen worden vanaf de weg
beschouwd als een voorgrond waar iets
achter ligt, een intermediair tussen weg en
omgeving.
• Geluidsschermen op een viaduct worden
transparant uitgevoerd bij geluidsschermen
op hoekpunten en knooppunten richting stad
wordt transparant materiaal toegepast ten
behoeve van oriëntatiemogelijkheden.
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Inbouwpakket
• Het inbouwpakket is terughoudend qua vormgeving, materiaal- en kleurgebruik; het versnippert het totaalbeeld van de weg niet.
• Het inbouwpakket en de inrichting van de
bebouwing in de openbare ruimte, alsmede de
vormgeving van viaducten en andere ‘kunstwerken’, versterken het vlak en de lijnvoering
van de vloer.
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1.

Kozijn- of gevelwijzigingen

2.

Dakkapellen

3.

Dakterrassen

4.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

5.

Er fafscheidingen

6.

Rolhekken, luiken en rolluiken bij
niet-woongebouwen

7.

Terrasschermen, markiezen en
zonneschermen bij
niet-woongebouwen

Sneltoetscriteria

Kozijn- of gevelwijzigingen
Dakkapellen
3 Dakterrassen
4 Zonnepanelen en zonnecollectoren
5 Erfafscheidingen
6 Rolhekken, luiken en rolluiken bij
		niet-woongebouwen
7 Terrasschermen, markiezen en zonneschermen
		 bij niet-woongebouwen
1

2
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Sneltoetscriteria
Inleiding

Voor kleine bouwwerken die niet vergunningsvrij zijn moet een omgevingsvergunning worden
aangevraagd. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld
dakkapellen, kozijnvervangingen of erfafscheidingen die niet passen binnen de vergunningsvrije
mogelijkheden.
Om inzichtelijk te maken wanneer zo’n bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand
zijn er eenduidige randvoorwaarden opgesteld.
Deze randvoorwaarden worden sneltoetscriteria genoemd. Vanuit welstandsoogpunt zijn de
sneltoetscriteria minimale visuele kwaliteitseisen
bedoeld om een bepaald ruimtelijk kwaliteitsniveau in stand te houden.
De aanvrager van een omgevingsvergunning
kan aan de hand van de sneltoetscriteria zien of
zijn bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van
welstand. Wie het volgens deze criteria doet,
doet het in ieder geval goed. Een bouwplan is niet
strijdig met redelijke eisen van welstand als:
• Het bouwwerk voldoet aan de sneltoetscriteria.
• Het bouwwerk bij vervanging qua plaatsing en
vormgeving identiek is aan het oorspronkelijke
bouwwerk, mits de vervanging geen gevolg is
van repressief welstandstoezicht.
• Soms bevatte het oorspronkelijke door de
gemeente goedgekeurde ontwerp van het
hoofdgebouw enkele optionele uitbreidingen
(bijvoorbeeld een dakkapel) die uiteindelijk niet
zijn uitgevoerd. Indien het geplande bouwwerk gelijk is aan deze (door de gemeente
goedgekeurde) optionele uitbreiding dan is het
bouwwerk niet strijdig met redelijke eisen van
welstand.

Gebruik sneltoetscriteria
Voor de toepassing van de sneltoetscriteria gelden de volgende uitgangspunten:
• Een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van
welstand als aan de sneltoetscriteria wordt
voldaan.
• De sneltoetscriteria zijn alleen van toepassing
op bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.
• De sneltoetscriteria zijn niet van toepassing
bij aanvragen die betrekking hebben op een
rijks- of gemeentelijk monument, omdat een
monument beschikt over zeer specifieke karakteristieken1.
• Mochten de sneltoetscriteria strijdig zijn met
de voorschriften uit het bestemmingsplan, dan
prevaleren de voorschriften uit het bestemmingsplan.
• Indien er sprake is van een bijzondere situatie
of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van
de sneltoetscriteria, dan kan de aanvraag voor
advies aan de welstandscommissie worden
voorgelegd.
• Als voor een bepaald type bouwwerk geen
sneltoetscriteria zijn opgenomen, zal het bouwplan worden getoetst op basis van de gebiedsgerichte en/of de algemene welstandscriteria
zoals opgenomen in de welstandsnota.
Vergunningsvrij of vergunningsplichtig
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn voorwaarden vastgelegd voor vergunningsvrije bouwwerken. In de regel geldt dat aan de achterzijde de
mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen groter zijn dan aan de voorzijde en dat bij monumenten en in beschermde stadsgezichten de bepalingen voor vergunningsvrije bouwwerken strenger
zijn. De regelgeving omtrent vergunningsvrij
bouwen is onderdeel van het rijksbeleid. Voor
volledige informatie hierover zie: www.infomil.nl.
Als een aanvraag afwijkt van deze voorwaarden
gelden de welstandscriteria.

1
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Voor meer informatie zie Welstandstoetsing bij monumenten.
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Sneltoetscriteria
1

1 | Kozijn- of gevelwijzigingen

Bij Kozijn- of gevelwijzigingen moeten rekening
gehouden worden met het karakter van het
pand en de karakteristiek van de straatwand.
Een naoorlogs pand vraagt bijvoorbeeld om een
andere vormgeving dan een historisch pand
uit de 19e eeuw. Indien een kozijn conform de
oorspronkelijke indeling, uitstraling en detaillering
vervangen of vernieuwd wordt, bestaan er vanuit
welstandsoverwegingen geen bezwaren. Een
kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande
sneltoetscriteria wordt voldaan.

Algemeen
• Hoofdindeling blijft gelijk aan het oorspronkelijke ontwerp.
Detaillering, materiaal en kleurgebruik
• Detaillering kozijnen is per architectonische
eenheid gelijk (individueel pand, gevelwand,
blok of ensemble).
• De maat van de negge en de breedte en de
diepte van de kozijnprofielen zijn gelijk aan het
oorspronkelijke ontwerp
• Kleur gelijk aan het oorspronkelijke ontwerp.
• Detaillering en materialen worden zo gekozen
dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen hebben voor het uiterlijk.
• Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp.
• Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de
visuele relatie tussen binnen en buiten niet.
Beschermde stadsgezichten
Voor kozijn- of gevelwijzigingen in beschermde
stadsgezichten gelden enkele aanvullende bepalingen die voorgaande criteria deels vervangen:
• Raamindeling kozijnen gelijk aan oorspronkelijk ontwerp:
• Roedeverdeling behouden.
• Glas-in-lood behouden.
• Kleur en detaillering conform oorspronkelijk
ontwerp.
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2 | Dakkapellen

Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Plaatsing ervan
mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm, dat wil zeggen het silhouet
domineren of de noklijn doorbreken. Indien in het
betreffende bouwblok oorspronkelijke dakkapellen aanwezig zijn in een specifieke vorm die mede
de karakteristiek bepalen van het bouwblok,
kunnen deze niet vervangen worden door een
dakkapel gebouwd volgens de sneltoetscriteria.
Een dakkapel is niet in strijd met redelijke eisen
van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.

Algemeen
• Aan de voorgevel mogen dakkapellen niet
boven elkaar worden geplaatst.
• De dakkapel heeft een plat dak.
• Dakkapellen zijn per architectonische eenheid
(bijvoorbeeld een afzonderlijk pand, een woongebouw, een rij woningen of een ensemble van
panden) gelijk en worden in samenhang met
het hoofdgebouw ontworpen (bij nieuwbouw
conform de aangeboden optionele dakkapel bij
oplevering).

2

Plaatsing
• Regelmatige rangschikking op één horizontale
lijn met naastgelegen dakkapellen; bovenzijden steeds op dezelfde hoogte.
• Afstand tussen dakkapel en rand dakvlak is in
alle situaties minimaal 0,5 meter.
• Afstand tussen dakkapellen onderling is minimaal 1,0 meter.
Maatvoering
• Hoogte maximaal 1,50 meter (incl. dakrand).
• Breedte maximaal 2/3 van de woningbreedte
(gemeten vanaf de as bouwmuur).
Beschermde stadsgezichten en
bijzondere gebieden
Voor de beschermde stadsgezichten (het
Scheepvaartkwartier, Historisch Delfshaven, het
Noordereiland, Kralingen Midden en Tuindorp
Vreewijk), Blijdorp-Bergpolder, Kern en Plassen,
het centrumgebied, het Kralingse Bos, en het Zuiderpark gelden enkele aanvullende bepalingen.
• Vormgeving is afgestemd op de bestaande
architectuur en per architectonische eenheid
identiek.
• Materiaal, kleur en detaillering zijn per architectonische eenheid identiek.
• Toepassing van hoogwaardige materialen en
detaillering, afgestemd op de oorspronkelijke
situatie.
• In kappen achter topgevels zijn dakkapellen
mogelijk mits het beeld van de topgevel niet
wordt aangetast.

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

85

Sneltoetscriteria | Dakkapellen

Sneltoetscriteria
3

3 | Dakterrassen

Een dakterras is alleen mogelijk als de constructie van het dak dat toelaat. Een dakterras, en met
name de toegang naar het dakterras, dient niet
of nauwelijks zichtbaar te zijn vanuit de openbare ruimte. In geval van zichtbaarheid vanuit
de omringende bebouwing dient het dakterras te
worden vormgegeven als 5e gevel. Voor de toetreding kan een dakluik worden gehanteerd of een
lage opbouw. Een dakterras voldoet aan redelijke
eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.

Plaatsing
• De balustrade is altijd binnen de gevellijn
geplaatst en aan de voorzijde van het gebouw
minimaal 1.5 meter teruggeplaatst van de
gevel of van de bovenrand van een schuin
dakvlak.
• De dakopgang is minimaal 2,0 meter teruggeplaatst van de gevel of van de bovenrand van
een schuin dakvlak.
Maatvoering
• Hoogte van de balustrade is maximaal 1,3
meter.
• Hoogte van de toegang naar het dakterras is
maximaal 2,3 meter.
• Oppervlakte dakopgang is maximaal 2m².
Vormgeving
• Vormgeving van de opbouw is ondergeschikt
aan het hoofdgebouw.
• Balustrade is uitgevoerd als hekwerk (met
verticale spijlen).
Materiaal, kleur en detaillering
• Kleurkeuze is terughoudend en afgestemd op
het hoofdgebouw.

Sneltoetscriteria | Dak terrassen
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4 | Zonnecollectoren en zonnepanelen

Bij de situering van zonnecollectoren en -panelen
is voor een optimale energieopwekking de positie
ten opzichte van het zonlicht erg belangrijk.
Plaatsing conform de eisen voor vergunningsvrij
bouwen (zoals vastgelegd in het Bor) heeft de
voorkeur. Een zonnecollector of zonnepaneel
is niet in strijd met redelijke eisen van welstand
als aan de onderstaande sneltoetscriteria wordt
voldaan.

Algemeen
• Plaatsing op de gevel is mogelijk mits de
zonnecollector of het zonnepaneel goed is
ingepast in het ontwerp
• indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de bijbehorende installatie,dan
moet de installatie aan de binnenzijde van het
bouwwerk worden geplaatst.

4

Beschermde stadsgezichten
Voor de beschermde stadsgezichten (het Scheepvaartkwartier, Historisch Delfshaven, het Noordereiland, Kralingen Midden en Tuindorp Vreewijk)
gelden de volgende aanvullende bepalingen.
Bij plaatsing op een schuin dak
• Plaatsing is alleen mogelijk op het achterdakvlak of op een zijdakvlak dat niet gekeerd is
naar het openbare gebied.
• De hellingshoek van de collector of het paneel
is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak
waarop deze worden geplaatst.
• Afstand tussen zonnecollector of zonnepaneel
en randen dakvlak is minimaal 0,5 meter
• Afstand tot andere objecten op het dak is minimaal 25 cm.
• Zonnecollector of zonnepaneel mag maximaal
10 centimeter boven het dakvlak uitsteken.
Bij plaatsing op een plat dak
• Regelmatige rangschikking.
• Afstand tot de randen van het dak ten minste
gelijk aan hoogte collector of paneel.
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5

5 | Erfafscheidingen

Een erfafscheiding tussen buren moet in de
eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan
zal de gemeente zich terughoudend opstellen.
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter
van de omgeving. Een erfafscheiding is niet in
strijd met redelijke eisen van welstand als aan
onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.

Criteria die gelden voor de gebiedstypen Havenen bedrijventerreinen en Kantorenlocaties
• Hoogte voor gehele kavel is maximaal 2 meter.
• Zorgvuldige en transparante vormgeving, met
een heldere scheiding tussen privaat terrein en
openbare ruimte.
• Toepassing van hoogwaardig materiaal en
zorgvuldige detaillering.
Criteria die gelden voor de overige gebieden (=
de rest van Rotterdam)
• Hoogte in het gebied gelegen voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter.
• Hoogte in het gebied gelegen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter.
• Toepassing van hoogwaardig materiaal en
zorgvuldige detaillering.
• In beschermde stadsgezichten worden erfafscheidingen per stedenbouwkundige eenheid
op identieke wijze uitgevoerd.
• In beschermde stadsgezichten zijn gebouwde
erfafscheidingen onderdeel van de architectonische eenheid en worden bij vervanging
vormgegeven conform bestaand cq het oorspronkelijk ontwerp.

Sneltoetscriteria | Er fafscheidingen
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6 | Rolhekken, luiken en rolluiken
(bij niet-woongebouwen)

Rolhekken, luiken en rolluiken mogen de uitstraling van een pand niet negatief beïnvloeden.
Plaatsing aan de binnenzijde conform de eisen
voor vergunningsvrij bouwen (zoals vastgelegd in
het Bor) heeft daarom de voorkeur. Een rolhek,
luik of rolluik moet een transparante uitstraling
hebben en is niet in strijd met redelijke eisen van
welstand als aan de onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.

Plaatsing:
• In beschermde stadsgezichten is plaatsing aan
buitenzijde niet toegestaan.
• In de rest van Rotterdam is plaatsing aan
buitenzijde alleen toegestaan indien dit aan
binnenzijde om aantoonbare (bouwtechnische)
redenen onmogelijk is.

6

Vormgeving:
• Minimaal 75% transparant over de gehele oppervlakte.
Materiaal, kleur en detaillering bij plaatsing aan
buitenzijde
• Kunststof doorkijkopeningen niet toegestaan.
• Zijgeleiders en rolkast geminimaliseerd en
weggewerkt in de detaillering van het gevelontwerp.
• De kleur is terughoudend en afgestemd op de
overige geveldelen.
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Sneltoetscriteria | Rolhekken, luiken en rolluiken (bij niet-woongebouwen)

Sneltoetscriteria
7

7 | Terrasschermen, markiezen en zonneschermen (bij niet-woongebouwen)

De sneltoetscriteria voor terrasschermen, markiezen en zonneschermen zijn alleen van toepassing op vergunningsplichtige bouwwerken en
sluiten aan op het terrassenbeleid zoals dat in de
terrassennota is vastgelegd. Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer het terrasscherm, het
zonnescherm of de markies in de gevel is verankerd en/of een permanent karakter heeft.

Het terrassenbeleid gaat uit van drie basisvoorwaarden:
• Een balans in het gebruik van de openbare
ruimte. (Bij het plaatsen van terrassen moet
rekening worden gehouden met de andere
gebruiksfuncties van die ruimte).
• Een open terrascultuur (terrassen zijn te gast
in de openbare ruimte; tussen het terras en
de openbare ruimte moet interactie blijven
bestaan).
• Een uitnodigende en gevarieerde uitstraling
(terrassen moeten mensen uitnodigen en daarbij moet sprake blijven van verscheidenheid,
omdat iedereen weer andere wensen heeft en
omdat het ‘kleur brengt’).
Binnen deze basisvoorwaarden hebben horecaondernemers alle vrijheid om hun terras naar
eigen wens in te richten en de buitenruimte
diversiteit en kleur te geven. In bepaalde uitzonderingssituaties is de gemeente bereid om in
overleg met de horecaondernemer te zoeken naar
mogelijke oplossingen. Bij het hanteren van de
sneltoetscriteria voor terrasschermen, markiezen
en zonneschermen moeten bepaalde uitgangspunten in acht worden genomen, namelijk:
Als een bouwaanvraag binnen bepaalde randvoorwaarden blijft is het bouwwerk vergunningsvrij (zie vergunningsvrij of vergunningsplichtig).
Bij strijdigheid van de sneltoetscriteria met de
voorschriften uit het bestemmingsplan prevaleert
het bestemmingsplan.
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Sneltoetscriteria
Sneltoetscriteria voor terrasschermen
Een terrasscherm is een scherm, bedoeld om het
terras af te bakenen van de openbare ruimte of
van een aangrenzend terras.
Plaatsing en maatvoering
• Alleen toegestaan bij gevelterras2.
• Alleen aan de zijkanten van het terras.
• Hoogte maximaal 1,5 meter.
• Lengte maximaal: 2/3 van de diepte van het
gevelterras.
Kleurgebruik en vormgeving
• Boven 70 cm: minimaal 95% doorzichtig.
• Gedekte kleur.
Aanvullende bepalingen
Voor het centrumgebied, de stadsparken (het
Kralingse Bos, het Park en het Zuiderpark), de
beschermde stadsgezichten (het Scheepvaartkwartier, Historisch Delfshaven, het Noordereiland, Kralingen Midden en Tuindorp Vreewijk), het
toekomstige beschermde stadsgezicht BlijdorpBergpolder en het gebiedstype historische linten
en kernen gelden aanvullende bepalingen die
voorgaande criteria deels vervangen.
• Boven 50 cm: minimaal 95% doorzichtig.

Sneltoetscriteria voor markiezen en
zonneschermen
Een markies of zonnescherm is een zonwering
die aan de buitenzijde van de gevel is opgehangen. Markiezen of zonneschermen kunnen met de
hand of met behulp van een elektromotor worden
opgehaald en neergelaten.

7

Plaatsing en maatvoering
• Maatvoering staat in verhouding tot de schaal
van het pand waaraan de markies of het zonnescherm wordt opgehangen en is afgestemd
op de directe omgeving.
• Vrije doorloophoogte is minimaal 2,3 meter.
• Vrijhangend/ geen extra ondersteuning / geen
zijschermen – flappen.
Vormgeving
• Vormgeving is afgestemd op het gevelbeeld en
houdt rekening met architectonische bijzonderheden.
• Maatvoering is afgestemd op het onderliggende kozijn.

2

Een gevelterras is een terras dat direct aan de gevel is gelegen. Een overterras is los van de gevel gepositioneerd; het laat
de doorgang voor passerend publiek langs de gevel vrij.
Zie de gebiedstypenkaart of www.rotterdam.nl/ welstand voor
meer informatie
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Bijlage
Bouwverordening en Reglement
van orde

Integrale tekst uit de Bouwverordening
Rotterdam 2010
Bouwverordening
Hoofdstuk 9 welstand
Artikel 9.1 De advisering door de Commissie voor
welstand en monumenten
1. De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de Commissie voor
Welstand en Monumenten, in dit hoofdstuk
verder aangeduid als de commissie.
2. De commissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen. De commissie
baseert haar advies op de in de welstandsnota
genoemde welstandscriteria.
3. De commissie kan gevraagd en ongevraagd
adviseren over andere onderwerpen.
4. Voorschriften over het praktisch, dagelijks en
huishoudelijk functioneren van de commissie
zijn vastgelegd in het Reglement van Orde
voor de commissie dat als bijlage 3 bij deze
verordening is opgenomen.
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op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
werkzaam zijn.
3. Als adviseur van de commissie kan de vergadering van de commissie worden bijgewoond
door de directeur van de dienst Stedenbouw
en Volkshuisvesting (dS+V).
4. Burgemeester en wethouders kunnen voor een
bepaald project en voor een bepaalde tijdsduur
een kamer instellen waarin, naast tenminste
drie leden van de commissie, andere deskundigen worden benoemd. Deze kamer treedt
voor het aangewezen project in de plaats van
de commissie.

Artikel 9.2 Samenstelling van de welstandscommissie
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en
zeven andere leden. Tenminste zes van hen
dienen deskundig te zijn op het gebied van
architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel architectuurhistorie. Daarnaast dient tenminste een
van hen deskundig te zijn op het gebied van
de architectuurhistorie en dient tenminste een
van hen deskundig te zijn op het gebeid van de
restauratiearchitectuur.
2. De leden van de commissie zijn onafhankelijk
ten opzichte van de ingediende plannen en
ten opzichte van het gemeentebestuur. Een
lid van de commissie mag geen lid zijn van de
gemeenteraad of een deelgemeenteraad van
de gemeente Rotterdam en geen ambtenaar
zijn in dienst van de gemeente Rotterdam.
Met ambtenaar worden gelijkgesteld zij die

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur
1. De voorzitter en de overige leden van de commissie worden op voorstel van burgemeester
en wethouders benoemd en ontslagen door de
gemeenteraad. De voorzitter wordt in functie
benoemd.
2. De leden van de commissie kunnen ten
hoogste voor een termijn van drie jaar worden
benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie
jaar.
3. De voorzitter en de leden van de commissie
worden geworven door middel van een openbare sollicitatieprocedure.
4. Het voorstel voor de benoeming van de
voorzitter en leden van de commissie, zoals
genoemd in lid 1, wordt voorbereid door een
benoemingscommissie.
5. Voor de voorbereiding van de benoeming van
de voorzitter bestaat de benoemingscommissie uit de portefeuillehouder welstand als voorzitter, de directeur stedenbouw van de dS+V,
een door de commissie aangewezen lid en de
secretaris van de commissie.
6. Voor de benoeming van een lid bestaat de benoemingscommissie uit de portefeuillehouder
welstand als voorzitter, de directeur stedenbouw van de dS+V, alsmede de voorzitter en
de secretaris van de commissie.
7. De voorzitter en de leden van de benoe-
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mingscommissie, genoemd in lid 5 en 6, zijn
bevoegd zelf ook voordrachten te doen.
Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording
De commissie stelt jaarlijks een verslag op van
haar werkzaamheden voor de gemeenteraad,
waarin ten minste aan de orde komt:
- op welke wijze toepassing is gegeven aan de
welstandscriteria uit de welstandsnota;
- de werkwijze van de commissie;
- op welke wijze uitwerking is gegeven aan de
openbaarheid van vergaderen;
- de aard van de beoordeelde plannen;
- de bijzondere projecten.
De commissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk
ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de
aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota
in het bijzonder.
Artikel 9.5 Termijn van advisering
1. De commissie brengt het advies over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
bouwen uit binnen vier weken nadat door of
namens burgemeester en wethouders daarom
is verzocht.
2. Burgemeester en wethouders kunnen in hun
verzoek om advies de commissie een langere
termijn dan genoemd in de bovengenoemde
leden van dit artikel geven voor het uitbrengen
van het welstandsadvies. Een langere termijn
kan door burgemeester en wethouders worden
gegeven indien de termijn van afdoening van
de aanvraag is verlengd met toepassing van
artikel 3.9, tweede lid van de Wat algemene
bepalingen omgevingsrecht.

van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de
beoordelingen als de adviezen.
Artikel 9.6a Secretariaat
1. De commissie wordt in haar werkzaamheden
bijgestaan door een secretariaat dat bestaat
uit een secretaris en een of meerdere plaatsvervangende secretarissen.
2. De secretaris is een door burgemeester en
wethouders aan te wijzen ambtenaar.
3. Burgemeester en wethouder en de dagelijks
besturen van de deelgemeenten stellen de
commissie, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een
goede vervulling van haar taak.
Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat
1. De commissie kan de advisering over een
aanvraag om advies mandateren aan een of
meerdere daartoe aangewezen leden.
2. De aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van
de commissie als bekend mag worden verondersteld of waarbij het gelet op de fatale termijnen niet mogelijk is de commissie om advies
te vragen. De commissie blijft verantwoordelijk
voor het onder mandaat uitgebrachte advies.
Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht
1. De welstandscommissie adviseert en motiveert
haar advies schriftelijk.
2. Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het
door of namens burgemeester en wethouders
gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen
De behandeling van bouwplannen door de
welstandscommissie is openbaar. Indien burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek
van de aanvrager – een verzoek doen tot nietopenbare behandeling, dan dienen burgemeester
en wethouders daaraan klemmende redenen op
grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid
We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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Bijlage
Reglement van Orde voor de Commissie
voor Welstand en Monumenten

Bijlage 3 behorende bij artikel 9.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010
Openbaarheid
Artikel 1 Vergaderdata en agenda
1. Vergaderdata van de Commissie voor Welstand en Monumenten (nader te noemen: de
commissie) worden ten minste twee weken
voorafgaand aan een vergadering bekendgemaakt op de binnen de gemeente gebruikelijke
wijze van publiceren in een huis-aan-huisblad.
2. De agenda voor een vergadering van de commissie wordt in de week, voorafgaande aan de
vergadering van de commissie, maar minimaal
één dag daarvoor, gepubliceerd op de website
van dS+V en ligt dan tevens ter inzage bij het
secretariaat van de commissie.
Artikel 2 Publieke tribune
Een ieder kan de vergadering van de welstandscommissie bijwonen op de publieke tribune.
Artikel 3 Spreekrecht
1. Voorafgaande aan de behandeling van een
bouwplan bestaat de mogelijkheid voor
belanghebbenden gedurende maximaal vijf
minuten in te spreken. De voorzitter kan een
langere spreektijd toestaan en kan het aantal
insprekers per bouwplan aan een maximum
binden.
2. Degene die van dit spreekrecht gebruik wil
maken moet dit minimaal één dag voor de vergadering van de commissie aan de secretaris
hebben kenbaar gemaakt.
Vergaderorde
Artikel 4 Quorum
De commissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn
waarvan ten minste twee leden beschikken over
deskundigheid op het gebied van de architectuur.

Bijlage
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Artikel 5 Mondelinge toelichting
Planindieners en ontwerpers worden in de
gelegenheid gesteld om de behandeling van hun
plan bij te wonen en toe te lichten. De voorzitter
bepaalt de spreektijd van planindieners en ontwerpers. De secretaris van de commissie zorgt
ervoor dat ontwerpers en opdrachtgevers die dit
wensen worden uitgenodigd.

Artikel 6 Onafhankelijkheid
1. Indien de commissie om advies wordt gevraagd over het ontwerp van een bouwplan
dat door één van haar leden is vervaardigd,
of indien de onafhankelijke advisering door de
commissie op een andere wijze in het geding
zou zijn, zal het desbetreffende commissielid
aan de beraadslagingen noch aan de advisering over het bouwplan deelnemen noch
daarbij aanwezig zijn.
2. Het ontwerp van het bouwplan mag wel door
het commissielid worden toegelicht als bedoeld in artikel 5 van dit reglement.
Artikel 7 Stemming
De commissie adviseert bij meerderheid van
stemmen. Indien de stemmen staken heeft de
voorzitter een beslissende stem.
Welstandsadvies: inhoud en mondelinge
toelichting
Artikel 8 Inhoud welstandadvies
1. Het welstandsadvies is schriftelijk en gemotiveerd. Elk welstandsadvies bestaat in ieder
geval uit:
- een korte duiding van het bouwplan en zijn
omgeving;
- een verwijzing naar de bij de beoordeling
gebruikte welstandscriteria en een motivering,
indien wordt voorgesteld af te wijken van de
welstandscriteria;
- het welstandsadvies en de motivering daarvan indien het een negatief advies is.
2. Bij positieve advisering kan een expliciete motiWe l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m
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vering achterwege blijven, tenzij burgemeester
en wethouders of het dagelijks bestuur van de
deelgemeente daarom verzoeken, of indien
er een bezwaar tegen het bouwplan wordt
ingediend.
Artikel 9 Toelichting op het welstandsadvies
De planindiener en/of ontwerper kan verzoeken
om een mondelinge toelichting op het welstandsadvies.
Deze toelichting wordt gegeven door de secretaris. Indien de planindiener of ontwerper vervolgens een nadere toelichting wenst, wordt een
afspraak gemaakt met de commissie dan wel een
door haar gemandateerd lid.
Artikel 10 Informatieplan en vooroverleg
1. Aan ontwerpers en planindieners wordt de
mogelijkheid geboden in een vooroverleg met
de commissie of de door de commissie gemandateerde een nog niet formeel ingediend
bouwplan toe te lichten en te bespreken aan
de hand van een ingediend informatieplan.
Van het vooroverleg wordt door de commissie
een verslag gemaakt dat met de besproken
bescheiden wordt opgenomen in een projectdossier. De commissie zal niet op tijdens het
vooroverleg genomen adviezen van de gemandateerde of de commissie zelf terugkomen.
2. De behandeling van een informatieplan is
openbaar, tenzij aanvrager uitdrukkelijk
verzoekt om een niet-openbare behandeling
ervan.
Artikel 11 Klachten
Klachten over het functioneren van de commissie worden ingediend bij de commissie zelf. Als
de klager en de commissie niet tot een oplossing komen, kan de klager zijn klacht indienen bij
Burgemeester en Wethouders. Als dat niet leidt
tot een oplossing kan de klacht ingediend worden
bij de Gemeentelijke Ombudsman.

van Orde voor de Commissie voor Welstand en
Monumenten”.
Algemene toelichting op Hoofdstuk 9 van de
Bouwverordening Rotterdam 2010
III. Welstand
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de
afgifte van omgevingsvergunningen ligt bij B&W
en de dagelijks besturen van de deelgemeenten.
Het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand
is een zelfstandige weigeringsgrond voor een
omgevingsvergunning. B&W en de dagelijkse
besturen van de deelgemeenten hebben een
eigen verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de
in de bouwverordening c.q. de welstandsnota
opgenomen criteria. In veel gevallen speelt het
advies van de onafhankelijke en deskundige
welstandscommissie daarbij een rol. Daarnaast
speelt dat advies een rol in de situaties dat niet
B&W of het dagelijks bestuur maar gedeputeerde
staten of een minister het bevoegd gezag zijn
voor het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning.
Waar in de Woningwet al een aantal eisen en
voorwaarden ten aanzien van de advisering op
het gebied van de welstandseisen is opgenomen,
voegt de bouwverordening hier een aantal aspecten aan toe. Zo is met name aangegeven hoe de
advisering dient plaats te vinden, hoe de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten
is ingericht en welke taken en verantwoordelijkheden bij het secretariaat berusten.

Artikel 12 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement

Voor alle duidelijkheid moet hierbij wel worden
opgemerkt dat tot het moment dat de welstandsnota was vastgesteld, bij de beoordeling of
een bouwwerk voldeed aan redelijke eisen van
welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet acht werd geslagen op de aspecten die tot 1
januari 2003 als toetsend criterium in de bouwverordening waren opgenomen. Een regeling die
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nog steeds voor enkele al lang lopende procedures van belang is. Het betreft daarbij:
- de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige
bebouwing, de openbare ruimte, het landschap
dan wel de stedenbouwkundige context;
- massa, structuur, maat en schaal, detaillering,
materiaalkeuze en kleurstelling;
- samenhang in het bouwwerk of de bouwwerken
voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de
samenstellende delen daarvan.
Los van de wettelijk voorgeschreven werkwijze
bij formele aanvragen om omgevingsvergunning,
wordt ontwerpers en planindieners - voorafgaand
aan een formele omgevingsvergunningaanvraag
- de mogelijkheid geboden in een vooroverleg
met de welstandscommissie een nog niet formeel
ingediend bouwplan toe te lichten en te bespreken aan de hand van een ingediend informatieplan. In het vooroverleg wordt gesproken over
de uitgangspunten bij de welstandsadvisering.
Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het
plan kan een indruk worden gegeven van de richting waarin het advies zal gaan. Er is bij vooroverleg nog geen sprake van een officiële aanvraag.
Het leidt dan ook niet tot een (deel-)gemeentelijke
beslissing waaraan een rechtsgevolg is verbonden. Dat ontstaat pas als de initiatiefnemer
formeel de omgevingsvergunning aanvraagt.
Net als het formele overleg, vindt het vooroverleg
in het openbaar plaats tenzij dringende omstandigheden zich daartegen verzetten en/of tenzij de
indiener zwaarwegende belangen heeft bij een
niet-openbare behandeling.
Van het vooroverleg wordt door of namens de
secretaris van de welstandscommissie altijd een
verslag gemaakt dat met de besproken bescheiden wordt opgenomen in een projectdossier. Dit
verslag wordt pas openbaar als het bouwplan
formeel aan de commissie wordt voorgelegd.
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Vergaderingen openbaar
De welstandscommissie vergadert in de regel een
keer per twee weken over de formele aanvragen
voor een omgevingsvergunning. De Woningwet
vereist dat de vergaderingen van de welstandscommissie openbaar zijn. De openbaarheid geldt
zowel voor de beraadslaging over bouwplannen
als de conclusie. Als nadere toelichting gewenst
is en zinvol geacht wordt, nodigt de welstandscommissie de aanvrager en/of de ontwerper uit
voor de vergadering waarin het betreffende plan
wordt behandeld.
Indien een plan in het vooroverleg is besproken geeft de voorzitter een korte samenvatting
van hetgeen in dat stadium van het planproces
is besproken. Opdrachtgevers en ontwerpers
worden altijd in de gelegenheid gesteld om de
behandeling van hun plan bij te wonen en toe te
lichten. De secretaris van de welstandscommissie
zorgt ervoor dat architecten en opdrachtgevers
die dit wensen worden uitgenodigd.
Het welstandsadvies: inhoud, mogelijke uitkomsten en mondelinge toelichting
De welstandscommissie brengt heldere en goed
beargumenteerde adviezen uit aan B&W en de
dagelijkse besturen van de deelgemeenten. De
welstandscommissie zal haar adviezen baseren
op de criteria van het van toepassing zijnde welstandsbeleid.
Het advies van de welstandscommissie wordt
altijd schriftelijk vastgelegd in de vorm van een
adviesbrief van de Welstandscommissie en een
akkoord-stempel op de geveltekeningen.
Een welstandsadvies kan de volgende uitkomsten
hebben:
Akkoord
De commissie is van oordeel dat het plan
volgens de van toepassing zijnde welstandscriteria voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Op verzoek van de welstandscommissie, of op
verzoek van de burgemeester en wethouders, het
Bijlage

dagelijks bestuur van de deelgemeente, of diens
vertegenwoordiger kan een advies schriftelijk
worden gemotiveerd. Dit gebeurt in ieder geval in
bijzondere situaties waarbij op grond
van de hardheidsclausule wordt geadviseerd
om een plan, in afwijking van de van toepassing
zijnde gebiedsgerichte, c.q. objectgerichte welstandscriteria, goed te keuren en in geval van op
welstandsgronden gebaseerde bezwaren tegen
de afgifte van de omgevingsvergunning.
Niet akkoord
De commissie is van oordeel dat het bouwplan
niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Er kan pas positief door de commissie worden
geadviseerd als het bouwplan op hoofdzaken
wordt gewijzigd.
Bij een negatief advies geeft de commissie een
nauwkeurige schriftelijke motivering. Deze bevat
een korte omschrijving van het ingediende plan,
een verwijzing naar de van toepassing zijnde
welstandscriteria en een samenvatting van de
beoordeling van het plan op die punten.
Niet akkoord, tenzij
De commissie is van oordeel dat het bouwplan
niet voldoet tenzij het plan op onderdelen wordt
aangepast. De commissie geeft nauwkeurig aan
welke onderdelen van het plan gewijzigd moeten
worden. De aanvrager krijgt vervolgens de gelegenheid zijn plan aan te passen.
Mondelinge toelichting door de welstandscommissie
Welstandsadviezen behoren zo begrijpelijk en
duidelijk te zijn dat nadere uitleg overbodig is.
Indien de ontwerper of de planindiener een
mondelinge toelichting op het welstandsadvies
wenst, wordt dit in eerste instantie gegeven door
de secretaris van de welstandscommissie. Indien
betrokkenen vervolgens een nadere toelichting
wensen kan een afspraak worden gemaakt met
(een daartoe gemandateerd lid van de) welstandscommissie.
98

Afwijken van het welstandsadvies en/of het welstandsbeleid
B&W en de dagelijks besturen van de deelgemeenten volgen in hun oordeel in principe het
advies van de welstandscommissie. Daarop zijn
de volgende uitzonderingsmogelijkheden:
Afwijken op inhoudelijke grond
Burgemeester en wethouders, en de dagelijkse
besturen van de deelgemeenten kunnen op
inhoudelijke grond afwijken van het advies van
de welstandscommissie indien zij tot het oordeel
komen dat de welstandscommissie de van toepassing zijnde criteria niet juist heeft geïnterpreteerd, of de commissie naar hun oordeel niet de
juiste criteria heeft toegepast.
Afwijken om andere zwaarwegende redenen
Burgemeester en wethouders krijgen volgens
artikel 2.10, lid 1, sub d, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid om
bij strijd van een bouwplan met redelijke eisen
van welstand, toch de omgevingsvergunning te
verlenen indien zij van oordeel zijn dat daarvoor
andere zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld
van economische of maatschappelijke aard.
Hardheidsclausule
Los van de mogelijkheden voor B&W en de dagelijkse besturen van de deelgemeenten om af te
wijken van het welstandsadvies om inhoudelijke
of andere redenen kan het bestuur, op advies van
de welstandscommissie, afwijken van de welstandscriteria. Dit kan gebeuren bij plannen die
niet aan de vastgestelde gebiedstype, gebiedsgerichte of objectgerichte welstandscriteria maar
wel voldoen aan redelijke eisen van welstand,
dit te beoordelen aan de hand van de algemene
welstandscriteria.
Ook kan het voorkomen dat plannen die tegemoet
komen aan de gebiedstype, de gebiedsgerichte
of objectgerichte criteria toch een zodanig slechte
kwaliteit hebben dat ze afbreuk doen aan hun
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omgeving. In die gevallen moet de welstandscommissie verwijzen naar de algemene welstandscriteria die in deze Koepelnota zijn opgenomen.
Het spreekt voor zich dat de welstandscommissie
deze afwijking in haar advies zal motiveren.
B&W en de dagelijkse besturen van de deelgemeenten kunnen zich daarop in de beslissing
op de aanvraag voor een omgevingsvergunning
beroepen.
In al deze gevallen worden de afwijkingen in de
beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning gemotiveerd. De welstandscommissie
wordt hiervan op de hoogte gesteld. In Rotterdam zullen burgemeester en wethouders en de
dagelijkse besturen van de deelgemeenten uiterst
terughoudend zijn met het gebruik van deze
mogelijkheid omdat de ruimtelijke kwaliteit niet
snel ondergeschikt wordt geacht aan economische of maatschappelijke belangen.
De commissie
Rotterdam kent een geïntegreerde Commissie
voor Welstand en Monumenten. Op basis van de
Verordening op de Commissie voor Welstand en
Monumenten 1998 heeft de commissie tot taak,
gevraagd of uit eigen beweging, het schriftelijk
uitbrengen van advies aan burgemeester en
wethouders en de dagelijkse besturen van de
deelgemeenten:
bij de toepassing van de voorschriften omtrent de
welstand, genoemd in de Woningwet en de Bouwverordening, (dan wel bij wijziging of vervanging
van die verordening de daarvoor in de plaats
tredende verordening), alsmede andere aangelegenheden waarbij het uiterlijk aanzien van de stad
in het geding kan zijn;
bij de toepassing van de Monumentenwet 1988
en de Monumentenverordening Rotterdam 1991
(dan wel bij wijziging of vervanging van die
verordening, de daarvoor in de plaats tredende
verordening), alsmede andere zaken aangaande
monumenten en stadsgezichten.
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Aan deze taakomschrijving is toegevoegd de
uit de Woningwet 2002 voortvloeiende verplichting tot het maken van een jaarverslag door de
commissie. In de bouwverordening is dit nader
vastgelegd.
Naast de wettelijke taken bevat de taakomschrijving van de Commissie ook de mogelijkheid tot
advisering over een aantal niet-wettelijke taken.
Het kan daarbij gaan om:
uitbrengen van adviezen aan het college van
B&W en de dagelijkse besturen van de deelgemeenten over de welstandsaspecten van in
voorbereiding zijnde bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige plannen
en andere relevante beleidsstukken
gevraagd en ongevraagd signaleren van stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen
die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in
de gemeente uitbrengen van adviezen over bouwactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning
verplicht is maar die wel voor het uiterlijk aanzien
en de publieke ruimte van de stad van belang
zijn (zoals terrassen, reclame, standplaatsen,
woonboten).
Verder spreekt het voor zich dat de Commissie
bevoegd is tot het voeren van overleg met bij de
voorbereiding van bouwplannen betrokken partijen, en met de betrokken ambtelijke afdelingen
en de dagelijkse besturen van de deelgemeenten
over het opstellen van welstandscriteria en welstandsbeleid.
De commissie dient in onafhankelijkheid tot een
advies te komen. Onafhankelijkheid houdt in dat
er geen bindingen of relaties mogen bestaan op
basis waarvan het advies over welstandsaspecten
kan worden beïnvloed. Leden van de commissie
mogen verder geen lid zijn van de gemeenteraad
of een deelgemeenteraad en geen ambtenaar zijn
in
dienst van de gemeente Rotterdam. Wanneer
een lid op enigerlei wijze een zakelijke binding
heeft met een bouwplan waarvoor advies wordt
gevraagd, treedt deze voor de duur van de
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behandeling van de aanvraag terug uit de commissie. De commissie blijft bij haar advisering
altijd binnen de kaders van het gemeentelijk
welstandsbeleid.
Benoeming en samenstelling van de welstandscommissie
De voorzitter en de leden van de welstandscommissie worden benoemd en ontslagen door de
gemeenteraad. Benoemingen gelden voor een
periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot
herbenoeming voor een periode van nog eens
drie jaar. Omwille van de continuïteit van de welstandsadvisering worden leden van de welstandscommissie in beginsel benoemd en herbenoemd
in een alternerend systeem.
Het gemeentebestuur streeft ernaar tenminste
één burgerlid in de Commissie te benoemen.
Een burgerlid is iemand die de inwoners van
de gemeente vertegenwoordigt en niet uit de
beroepsgroep van architecten, stedenbouwers,
landschapsarchitecten, of architectuurhistorici
komt. Dit kan bijvoorbeeld een representant zijn
voor het particulier initiatief op het gebied van de
ruimtelijke kwaliteit of monumentenzorg in Rotterdam.
De gemeente Rotterdam hanteert voor de commissieleden de volgende profielschets. Van alle
leden wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in
Rotterdam en de gemeente kennen of willen leren
kennen. Bovendien moeten zij communicatief zijn
en in staat zijn om het welstandsoordeel begrijpelijk te verwoorden. Aan alle leden wordt de eis
gesteld dat zij dat zij tekeningen kunnen lezen
en kennis hebben (van de geschiedenis) van
de bouwkunst. Voor de voorzitter, de secretaris
en de leden kunnen nadere taakomschrijvingen
vastgesteld in een reglement van orde. Voor het
bijwonen van vergadering ontvangen de leden
een vergoeding. Deze wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld aan de hand van
de door de Bond voor Nederlandse Architecten
opgestelde regels.
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Secretariaat
De welstandscommissie wordt ter voorbereiding
van de vergaderingen en voor het uitwerken en
afhandelen van de welstandsadviezen bijgestaan
door een secretariaat dat is ondergebracht bij
de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. Dit
secretariaat bestaat uit een secretaris, enkele
architect-secretarissen en secretariële ondersteuning. Over de inhoud van zijn werk legt de
secretaris verantwoording af aan de commissie.
Voor wat betreft de organisatorische en budgettaire aspecten legt de secretaris verantwoording
af aan de directeur van de dS+V. Uitgangspunt is
dat de dS+V de commissie op zodanige wijze zal
ondersteunen dat deze optimaal kan functioneren
als onafhankelijk adviseur bij de uitoefening van
haar wettelijke taken.
Mandaat
De welstandscommissie kan één van haar
leden, de secretaris en/of de plaatsvervangende secretarissen schriftelijk mandateren om
bepaalde taken uit te voeren. De gemandateerde
voert taken uit namens de commissie. Taken die
gemandateerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
-
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-

de gemandateerde verslag doet van wat er
tijdens het vooroverleg (namens de commissie) is besproken en besloten. De commissie
geeft daarna, binnen dat kader, haar oordeel.
Het adviseren over plannen van een relatief
geringe ruimtelijke betekenis, over bouwplannen waar gelet op meerdere vergelijkbare
gevallen de mening van de welstandscommissie als bekend mag worden verondersteld
of over bouwplannen waarbij het gelet op de
fatale termijnen niet mogelijk is de commissie
om advies te vragen.

Welstandskamer voor bijzondere opgaven
In de Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten 1998 is de mogelijkheid
geopend voor een bepaald project en voor een
bepaalde tijdsduur een Welstandskamer in te
stellen waarin,naast tenminste drie leden van
de commissie, andere deskundigen worden
benoemd. Deze kamer treedt dan voor het aangewezen project in de plaats van de commissie.

Het voeren van vooroverleg. Een commissielid of secretaris kan door de commissie
worden gemandateerd om namens haar het
vooroverleg met planindieners en ontwerpers
te voeren. Dit kan zelfstandig gebeuren dan
wel door deelname in een kwaliteitsteam. De
gemandateerde werkt uiteraard in het kader
van de welstandsnota en in goed overleg
met de welstandscommissie. Bij twijfel zal de
gemandateerde het plan bespreken met de
welstandscommissie. De welstandscommissie blijft verantwoordelijk maar kan nooit op
tijdens het vooroverleg genomen beslissingen
of adviezen van de gemandateerde terugkomen. Het vooroverleg komt echter ook niet in
de plaats van het uiteindelijke welstandsadvies
bij de definitieve vergunningaanvraag. Op dat
moment zal het plan aan de plenaire welstandscommissie worden voorgelegd waarbij
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