
 

 

Adviescommissie Omgevingskwaliteit 

Datum: 6 juni 2019 

 

Oude Delft 169 

Dossiernummer:  4336673 

Status:   Formeel advies    

Welstandsniveau:  Bijzonder  

Soort monument: Rijksmonument 

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige situatie aanvaardbaar. De monumentale waarden worden niet onevenredig 

geschaad. De commissie adviseert het college van B en W positief. 

 

Toelichting monumentenadvies: 

Het plan is eerder besproken op 11 april 2019.  

De architect heeft het plan aangepast conform het advies. 

 

Toelichting welstand: 

Idem. 

  

Oude Delft 167-Delflandhuis 

Omschrijving:  Plaatsen  informatiebord 

Status:   Formeel vooroverleg    

Welstandsniveau: Bijzonder  

Soort monument: Rijksmonument 

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar. Er worden monumentale waarden geschaad. De 

commissie houdt het plan aan. 

 



 

Toelichting monumentenadvies  

De kaders die de adviseurs monumenten hebben meegegeven aan het waterschap worden getoetst door 

de Adviescommissie. Het Heemraadschap heeft de wens bord te plaatsen bij de ingang aan de Oude 

Delft zijde om meer informatie te verschaffen over het functioneren van het Heemraadschap. Er is nog 

geen concreet voorstel of ontwerp.  

 

De commissie merkt het volgende op: 

De commissie is niet gelukkig met de wijze waarop het bestaande bord op de gevel van het Delflandhuis 

is aangebracht. De commissie is in het algemeen geen voorstander van het plaatsen van borden op 

gevels. Zij ziet dan ook vanwege precedentwerking liever geen extra bord op de muur en/of aan het 

pand. Wel kan de commissie zich in deze situatie vinden in het plaatsen van een nieuw bord aan de 

linkerzijde van de bakstenen muur als vervanging van het huidig bord op de hardstenen gevel. Voor de 

afmetingen dient men uit te gaan van de maatvoering van het bestaande bord, 50x60 cm. Het bord dient 

in het voegwerk bevestigd te worden. Een bord op pootjes is niet toegestaan. Indien het niet mogelijk is 

het huidig bord op de hardstenen gevel zonder schade te verwijderen, het nieuwe bord op de huidige 

locatie plaatsen, bij voorkeur in het hart van de dorpel. Het bord is vergunningsplichtig. De commissie 

ziet een zorgvuldig ontwerp, passend bij en ondergeschikt aan de gevel tegemoet. 

 

Toelichting welstandsadvies 

Idem. 

 

Oude Delft 1-3/Kethelstraat 22 

Dossiernummer: 4116207 

Omschrijving:  Realiseren van zelfstandige woonheden 

Status:   Formeel advies     

Welstandsniveau: Bijzonder 

Soort monument: Rijksmonument 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar. Er worden monumentale waarden geschaad. De 

commissie houdt het plan aan. 

 



           

 

Toelichting monumenten: 

De werkzaamheden betreffen het realiseren van zes zelfstandige woonheden op de tweede verdieping 

en op de kapverdiepingen, waarbij in elke wooneenheid een trap wordt gerealiseerd van de tweede 

verdieping naar de kapverdieping. De woonheden zullen worden ontsloten via een entreepartij in de 

zijkamer in de meest rechtse venster-as, aansluitend op de rechter ingangspartij aan de Oude Delft. 

Daartoe wordt ook het trappenhuis aangepast. Tegelijk met de verbouwing zijn/worden 

restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. 

Op onderstaande punten is specifiek advies gevraagd: 

De spiltrap ter plaatse van studio 3 gaat dwars door een ornamentaal stucplafond:  

 De commissie heeft tegen de spiltrap ernstig bezwaar. De directe toegang naar de bovengelegen 

kamers op de 2e verdieping komt daarmee te vervallen. Het stucplafond moet in de huidige 

vorm behouden blijven. Dit heeft ook tot gevolg dat de natte cel die nu is ingetekend niet tot aan 

het plafond kan worden doorgetrokken. 

 

Bij de ingang op de begane grond worden de bestaande binnenwanden en trap verwijderd:  

 De commissie heeft bezwaar tegen de aantasting van de structuur met gang en zijkamer en stelt 

voor een oplossing te zoeken, waarbij zowel deze structuur en het bijbehorende stucplafond 

bewaard blijft. In de aanpassing van de trap ziet zij wel mogelijkheden.  

 

Is het verwijderen van de balk op de verdiepingsvloer op de tweede verdieping acceptabel wanneer deze 

ook een constructieve functie heeft? De balk koppelt de gevel aan de vloer/hoofddraagconstructie.  

 De commissie adviseert positief ten aanzien van het verwijderen van de balk mits de 

constructieve functie op een andere manier wordt opgelost. 

 

De reeds uitgevoerde portalen op de eerste verdieping ter plaatse van de schouw en oude behang. 

Door een te grote overspanning zijn deze twee extra houten portalen geplaatst.  

 De commissie heeft geen bezwaar tegen het rechter portaal dat hoogstwaarschijnlijk ter plekke 

van een voormalige wand is geplaatst en stelt voor de afwerking hierop aan te passen. Het linker 

portaal is niet acceptabel, wat de commissie betreft. Hierdoor wordt te veel in de structuur van 

de ruimte ingegrepen. Voor dit portaal zal een andere oplossing moeten worden gezocht. De 

commissie stelt constructief onderzoek voor van dit portaal in relatie tot de in het plan 

voorgestelde overige constructieve oplossingen in dit bouwvolume. Het is niet ondenkbaar dat 

dit portaal zijn constructieve functie zal verliezen door de overige geplande constructieve 

oplossingen in dit deel van het bouwwerk.  

  

De commissie geeft verder aan dat met name de indeling van de wooneenheden op de tweede en 

kapverdieping nog geoptimaliseerd moet worden (zoals ter plekke van de badkamer). Daarnaast kloppen 



 

de tekeningen nog niet helemaal, bijvoorbeeld ter hoogte van de 150 cm lijn bij de badkamer achterin de 

linker kap. 

 

Toelichting welstand: 

Idem. 

 

Sciencepark TU zuid  

Dossiernummer: 4311799  

Omschrijving:  Nieuwbouw Oldelft 

Status:   Formeel advies     

Welstandsniveau: Globaal 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. 

De commissie adviseert het College van B en W positief inzake het plan. 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota; 

 Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

 Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Eliza  Dorusstraat 15 

Dossiernummer: 4323855 

Omschrijving:  Dakopbouw achterzijde 

Status:   Formeel advies     

Welstandsniveau: Globaal  

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. 

De commissie adviseert het College van B en W positief inzake het plan. 

 



           

 

Toelichting 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota; 

 Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

 Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Voorstraat  34C  

Dossiernummer: 4380419 

Omschrijving:  Uitbreiding balkon 

Status:   Formeel advies     

Welstandsniveau: Bijzonder 

   

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de reeds aanwezige bebouwing en 

stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar, tenzij onderstaande planaanpassing(en) worden 

uitgevoerd.  

De commissie adviseert het College van B en W negatief inzake het plan. 

 

Opmerkingen: 

De (bestaande) gelijkvormige indeling van de balkonhekken handhaven/doorzetten. 

 

Buitenwatersloot  208 

Dossiernummer: 4420997 

Omschrijving:  Plaatsen dakkapel 

Status:   Formeel advies     

Welstandsniveau: Bijzonder 

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. 

De commissie adviseert het College van B en W positief inzake het plan. 

 

Toelichting 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota; 



 

 Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

 Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

 

Opmerkingen: 

Het betreft het vervangen van een bestaande dakkapel. 

 

 

 

  

  

 


